
LINKÖPINGS STIFT
Päivi Pykäläinen hämtar kraft i musiken, det vet vi på stiftskansliet som har våra arbetsrum nära 
 hennes. Sena eftermiddagar strömmar – ofta blåfärgade – toner ut i korridoren. Nu, som pensionär,  
får hon förhoppningsvis mer tid för sitt eget musicerande i kören Charla gospel i hemstaden Motala.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.  
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  

Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

Pykäläinen

Efter åtta år som chef för 
stiftsorganisationens enhet 
för pastoral utveckling, och 
betydligt fler på andra 
poster i stiftet, går Päivi 
Pykäläinen i pension vid 
årsskiftet. Hon har ett 
välkänt och tydligt budskap 
att lämna vidare.

Att Päivi Pykäläinen alls kom till 
Sverige berodde på att Evange-
lisk-lutherska kyrkan i Finland 
inte började viga kvinnor till 
präster förrän på sent åttiotal.

– Jag läste teologi och när jag 
var färdig och började närma mig 
teologie kandidat så såg jag plöts-
ligt att, men alla killar får tjäns-
ter! Vad ska det bli av mig nu då? 
Ska jag söka någon sån här lek-
torstjänst, eller pedagogtjänst 
i kyrkan, som kvinnor gjorde. 
Jag kände mig inte helt bekväm 
med det. I stället jobbade jag som 
 baderska inom slutenpsykiatrin 
och brottades med tanken vad det 
skulle bli av mig. Jag brukar tänka 
att de där åren var minst lika vik-
tiga som alla mina akademiska 
år, att komma i kontakt med livet 
och livets skörhet… och skönhet. 
Jag träffade fantastiska människ-
or där, som inte hade så tjock hud 
som vi vanliga har. Livets sårbar-
het och skörhet. Det var väldigt 
viktigt. 

MEN EN DAG samtalade Päivi med 
en kvinna som flyttat till Sveri-
ge och blivit präst här, och hon 
bestämde sig för att göra samma 
sak. Hon hamnade i Linköpings 
stift och var präst för finsksprå-
kiga i 16 år. 

– Jag var i Norrköping, Skär-
blacka, Finspång, Motala och 
Linköping. Det var fint, dela liv 
och dela villkor, livsvillkor lik-
som, hur är det att komma till ett 
främmande land, att lämna språ-
ket, lämna vännerna, lämna fa-
miljen, landa i någonting som är 
helt nytt och annorlunda. Och 
nånstans där så fortbildade jag 
mig, gick en lång klinisk själa-
vårdsutbildning i Finland samt 
Svenska kyrkans arbetshand-
ledarutbildning. Och så fick jag 
frågan om jag skulle vilja börja 

jobba på stiftets själavårdscen-
trum. 

DÄRIFRÅN GICK vägen vidare till ar-
bete med stiftets ledarskapspro-
gram för kyrkoherdar, kommi-
nistrar, diakoner, pedagoger och 
kyrkomusiker. Och till slut till ett 
uppdrag som mellanchef inom 
stiftsorganisationen, ledare för 
ett gäng glada och kompeten-
ta ”pastisar”, det vill säga med-
arbetare inom enheten för Pasto-
ral utveckling.

– Jag har hunnit jobbat med tre 
biskopar. Alla biskopar har något 
slags pastoralt program, och det 
har gjorts på olika sätt med oli-
ka biskopar. Martin Modéus dri-
ver frågan: Hur vill vi vara kyr-
ka, i vårt stift, i dag? Det är den 

viktiga frågan samt rörelserna i 
biskopens herdabrev som vi har 
levt, jobbat och jobbar med i Lin-
köpings stift sedan ett antal år 
nu. Hoppets perspektiv, gemen-
skap i liv, bärarskap och möjlig-
görarskap i vårt ansvarstagande 
i församlingens vardag och fest, 
mångfald och det generations-
överskridande tänket i verksam-
heterna skapar en spännande 
 dynamik i stiftets levande för-
samlingar.

– Mina byggstenar under hela 
mitt arbetsliv har varit glädje, 
mod och tillgänglighet. Jag tän-
ker att det är bra saker som man 
kan värna om i både i sitt medar-
betarskap och ledarskap. Och så 
finns det en bra psalmvers som 
ger kraft:

När livet inte blir som vi har 
tänkt oss.

Vad gör vi med vår bitterhet 
och skam?

Om hoppets Gud får bära oss 
igenom,

kan trots allt något nytt få 
växa fram.

Vi ska springa fram mot nya 
möten 

och bli lurade minst en gång 
till.

Men tilliten som Kristus 
 vunnit åt oss

är större än all makt och 
 ondska vill

(Text: Ylva Eggehorn,   
musik: Ingmar Wendschlag)

MAX WAHLUND 
TEXT OCH FOTO

Mina byggstenar har varit glädje, 
mod och tillgänglighet

PÄIVI PYKÄLÄINEN SLUTAR:

När Päivi Pykäläinen lämnade Finland för Sverige hamnade hon i i Linköpings stift. Nu går hon i pension. 

Jag brukar tänka 
att de där åren var 
minst lika viktiga 
som alla mina 
akademiska år, att 
komma i kontakt 
med livet och 
livets skörhet… 
och  skönhet.

KONTAKT: Postadress: Box 1367, 581 13 Linköping • Telefon: 013-24 26 88 • E-post: katarina.blyme@svenskakyrkan.se KATARINA SANDSTRÖM BLYME stiftsredaktör

Lyft ett barn  
ut ur mörkret  

insamlingsorganisation 
på kristen grund

som ger barn/ungdomar i
Nepal, Indien, Filippinerna 

en ny framtid.
Låga administrativa

kostnader.
Ditt stöd gör skillnad!

Tänk på 
“Lyft ett barn” 

vid högtidsdagar, 
minnesgåvor

 och testamenten
Swish 123 900 1934
Bankgiro 900-1934

Hemsida www.lyftettbarn.se
Kontakt info@lbum.se

Kliniker i fattiga områden ger gratis hälsoundersökningar, 
rådgivning, akutvård och mediciner


