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KasteKäsKy 
 
 

Minulle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä. 
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni:  
kastakaa heitä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, 
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. 
Ja katso, minä olen teidän kanssanne 
kaikki päivät maailman loppuun asti. 

Matteus 28:18–20
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Uusi diakonivirka
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kirkkohallituksen täys
istunto on hyväksy
nyt esityksen uudesta 
diakon ivirasta. Kyse 
olisi lähimmäisenrak

kauden, kasvatuksen ja lähetyksen 
tehtäviä varten olevasta vihkimys
virasta, johon kutsutaan ja vihitään. 
Se koskisi seurakunnan diakonia
työntekijän, nuorisotyönohjaajan, 
lähetyssihteerin, varhaiskasvatuk
sen ohjaajan tai lapsityönohjaa
jan virkaan kelpoisia virka tai työ
suhteessa olevia. 

Vihkimyksen yhteydessä dia
koni lupaisi toimia Jumalan sanan 
ja kirkon tunnustuksen ja järjestyk
sen mukaisesti sekä tulisi piispalli
sen kaitsennan alaiseksi. Vihkimys 
antaisi oikeuden joihinkin jumalan
palvelustehtäviin, kuten toimittaa 
sanajumalanpalveluksia omalla työ
alallaan. Diakonilla olisi oikeus ja 
velvollisuus käyttää viran tunnuk
sia ja virkaasua. Vihkimys merkit
sisi myös sitä, että kirkko julkisesti 
valtuuttaa vihityt pysyvästi kirkon 
edustajiksi. Vihkimys näin vahvis
taisi diakonin hengellistä ja kir
kollista identiteettiä. Teologisesti 
diakoni virka olisi pappisvirasta eril
linen, inhimilliseen järjestykseen pe
rustuva ja tulisi lähelle vanhakirkol
lista viran tulkintaa. 

Huomio kiinnittyy väistämättä 
siihen, mikä esityksestä puuttuu: 
kanttorit. Esityksessä todetaan, että 
kanttoreiden työtehtävät poikkea
vat selvimmin diakonivirkaan eh
dotettavista, mutta tämä ei ole este 
kanttorien vihkimiselle. Kanttorien 
pois jättäminen perustellaan vuo
den 2011 piispainkokouksen lausun
nolla sekä kirkolliskokouksen laki 
ja perustevaliokunnan mietinnöillä. 
Kuitenkin esityksessä todetaan, 

että koulutuksen laajuuden, vakiin
tuneen aseman, jumalanpalvelu
skeskeisten tehtävien, kasvatus
tehtävän ja ylipäänsä laajaalaisen 
hengellisen tehtäväkuvan perusteella 
kanttorin virat voidaan nähdä vihki
mystä edellyttävinä.

Kanttorit siis puuttuvat esityk
sestä tässä vaiheessa, vaikka teolo
gista tai muutakaan periaatteellista 
estettä diakonivirkaan sisällyttämi
seksi ei näytä olevat. Ymmärtääk
seni esitys on kirjoitettu niin, että 
kanttoreiden lisääminen vielä asian 
käsittelyn yhteydessä olisi mahdol
lista. Tuntuisi selkeältä saada kysy
mys tältäkin osin ratkaistuksi tässä 
vaiheessa eikä tyytyä tulevaisuuden 
optioon.

Kevään kirkolliskokous päättää, 
miten vuosikymmeniä vireillä ol
lut asia etenee. Jo sitä ennen piis
painkokous on antanut esityksestä 
lausunnon, jolla on painoarvoa jat
koa ajatellen. Nyt on tärkeää, että 

viestimme on selvä. Mitä kantto
rit ja me AKIyhteisönä haluamme? 
Näkisin mielelläni, että tuoreim
pia kyselyjä ja kannanottojamme 
kuullaan. Jos ja kun kanttoreilla on 
laajasti halua sitoutua yhteiseen teh
tävään ja saada vahvistusta identi
teetilleen hengellisen viran hoita
jina, suotakoon uusi diakonivirka, 
kirkon kutsu ja vihkimys myös 
heille. r

eija Nivala
akiN pUHeeNjoHtaja
eija.nivala@evl.fi

pääkiRjoitUs

3

Uusi dia-
konivirka

Jos ja kun kanttoreilla on 
laajasti halua sitoutua yhteiseen 
tehtävään ja saada vahvistusta 
identiteetilleen hengellisen 
viran hoitajina, suotakoon uusi 
diakonivirka, kirkon kutsu ja 
vihkimys myös heille.
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lue!

Miten pappi luo etukäteen 
siltaa maallistuneen 
kasteväen ja kastekaavan 
teologisen kielen välille? 

 - Panu Pihkala     
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päätoimittajalta

merja laaksamo
päätoimittaja

Kirkolliset toimitukset  
Cruxin teemana

alkuvuonna on jälleen 
tilastoitu seurakuntien 
kirkollisia toimituksia, 
merkitty kaavakkei
siin kasteet, vihkimi

set ja hautaan siunaamiset. Pro
sentit  pienenevät tasaisesti vuosi 
vuodelta. Kirkollinen hautaan siu
naaminen tuntuu parhaiten pitä
vän pintansa. Alueelliset erot ovat 
suuret pääkaupunkiseudun ja isom
pien kaupunkien sekä muun Suo

Lapsia tuodaan edelleen 
kasteelle, vaikka 
kastettujen määrä 
vähitellen pieneneekin.

men välillä. Erot selittyvät osittain 
kirkkoonkuulumisasteella, joka on 
huomattavasti pienempi pääkau
punkiseudulla ja isommissa kau
pungeissa. 

Cruxin vuositeemana ovat tänä 
vuonna kirkolliset toimitukset, 
joista käsitellään kastetta, avio
liittoon vihkimistä ja hautaan siu
naamista. Cruxin kakkosnumeron 
aiheena on entiseen tapaan kirkko
musiikki ja tänä vuonna erityisesti 
helmikuisten kanttoripäivien aihe
piiri.  

Vuoden ensimmäisen Cruxin 
pääaihe on kaste. Lapsia tuodaan 
edelleen kasteelle, vaikka kastet
tujen määrä vähitellen pienenee
kin. Vuonna 2000 kastettiin koko 
maassa 88,7 % syntyneistä, viime 
vuonna 72,4 %. Helsingissä kastet
tujen määrä on ollut jo toista vuotta 
alle 50 % syntyneistä. 

Jutturakenne kaikkien toimi
tusten osalta on samankaltai

nen. Tässä lehdessä Panu Pihkala 
 johdattelee artikkelissaan kas
teen antropologiaan ja teologiaan, 
 jolloin kastetta katsotaan sekä kult
tuurisena ilmiönä että kristinuskon 
osana. Miten kaste näyttäytyy, kun 
sitä tarkastelee sekä siirtymäriittinä 
että kristillisenä toimituksena?

KaisaLeena HarjunmaaHanni
kainen antaa virikkeitä kastejuhlan 
musiikkiin ja esittelee kastevirsiä. 
Onko olemassa muitakin vaihto
ehtoja kuin Ystävä sä lapsien? Entä 
jos pappi ei laula? Onko mahdol
lista saada kanttori mukaan kaste
toimitukseen? 

KariPekka Kinnunen antaa sekä 
teologisia että käytännön näkö
kulmia kastettavan vanhempien ja 
kummien kohtaamiseen sekä kaste
keskusteluun. Hän toimi aikoinaan 
monia vuosia Toimitusten teologia 
ja käytäntö yliopistokurssin opet
tajana.

Lehdessä alkaa uusi sarja Ajan
kohtaista edunvalvonnassa, jossa 
AKIn toiminnanjohtaja Jussi Junni 
käsittelee virkaehtosopimusasioita. 
Ensimmäisessä jaksossa hän poh
diskelee virkaehtosopimuksessa 
määriteltyjä puhelinkorvauksia 
ja niiden soveltamista käytännön 
 työelämään.

Kesätyötä etsiville opiskelijoille 
on tarjolla Kesätyöntekijän pikku
jättiläinen. Artikkelista on apua 
myös kesätyöntekijöiden rekrytoi
jille.

Pimeä vuodenaika alkaa väistyä, 
kevättä on ilmassa. Siunausta alka
neeseen vuoteen ja antoisia luku
hetkiä Cruxin parissa! r
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ajaNkoHtaista

AKI KUULUU JATKossAKIn AKAvAAn
sAK:n ja sTTK:n hanke ei innosta 
akavalaisia liittoja

JUlkisUUdessa on alkUvUodesta 
ollut esillä ammattiliittojen keskus-
järjestöhanke, jonka tavoitteena 
olisi saada akavan, sttk:n ja sak:n 
tilalle jättiläismäinen palkansaa-
jien keskusjärjestö. Yhteensä 35 
akavalaisesta järjestöstä vain yksi, 
insinööriliitto, on ilmoittanut lähte-
vänsä hankkeeseen mukaan. akin 
hallitus on joulukuussa 2014 päät-
tänyt seurata muiden akavalaisten 
ammattijärjestöjen päälinjaa ja pyr-
kiä säilyttämään yksi, yhtenäinen 
korkeasti koulutettujen palkansaaji-
en keskusjärjestö.

papit ja kanttorit ovat julkisen 
sektorin korkeasti koulutettuja 
viranhaltijoita, jotka edustavat 
mielipiteiltään erilaisia poliittisia 
linjauksia. siksi teollisuusvetoinen, 
akateemisten professioiden erityis-
kysymyksien suhteen marginaali-
nen ja puoluepoliittisesti sitoutunut 
järjestö ei tuone parannusta kantto-
rien ja pappien edunvalvontaan. 

juhlapuheissa on korostettu pal-
kansaajapuolen yhteisiä tavoitteita, 
mutta tosiasiallisissa neuvotteluis-
sa sak:n ja sttk:n tavoitteet ovat 
useimmiten olleet yhtenevät, mutta 
poikenneet akavan tavoitteista. 
akavalaisten liittojen kannalta 
yhteiseen keskusjärjestöön vähem-
mistöksi liittyminen merkitsisi sitä, 
että omia tavoitteita ei enää saatai-
si tuotua neuvottelupöytiin.

kanttorien ja pappien työhön ja 
palkkaukseen liittyvät kysymykset 
ja tavoitteet ovat lähempänä 
muiden akateemisten alojen 
kysymyksiä ja tavoitteita kuin 
toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
vastaavia. erityisesti työajattomassa 
hengellisessä työssä korostuvat 

merkkiVUOSiA
järjestäytymisen suhteen elämme merkittäviä aikoja: 
perjantaina 23. tammikuuta tuli kuluneeksi 75 vuotta niin kut-
sutusta tammikuun kihlauksesta, jolla suomen työnantajain 
keskusliitto vuonna 1940 tunnusti ammattiliitot neuvottelu-
osapuoliksi työmarkkinoita koskevissa kysymyksissä. kirkon 
alalla sopimusjärjestelmä tuli voimaan 1.1.1975, joten sekin 
on saavuttanut jo 40 vuoden iän. myös nykymuotoinen aki 
täyttää tänä vuonna pyöreitä vuosia; kanttorien ja pappien 
yhteinen työmarkkinataival alkoi toimistojen yhdistämisellä 
vuonna 2005. iloista akin päivää 20.3!

jUssi jUNNi
akin toiminnanjohtaja

jHl:n ja jytyn suhteet rakentuvat 
uudessa keskusjärjestössä. jos 
järjestöjen yhdistymistä tapahtuu 
ja neuvotteluosapuolet vaihtuvat, 
tulee muutoksia myös luottamus-
miesten määriin seurakuntatasolla.

sekä akava keskusjärjestönä 
että aki akavalaisena ammat-
tijärjestönä ovat korostaneet 
yhteistyön jatkumista ja uusien yh-
teistyömuotojen etsimistä muiden 
palkansaajajärjestöjen kanssa. r

asiantuntijatyön haasteet, joita ovat 
pidemmät työpäivät, sirpaleisempi 
työ- ja vapaa-aika, henkinen kuor-
mitus ja alituinen kiire – nämä yh-
distävät useimpia akavalaisia aloja.

Näyttää siltä, että tulevaisuudes-
sa palkansaajat ovat järjestäytyneet 
kahteen keskusjärjestöön. kirkon 
sektorin kannalta on tärkeää 
seurata, millä tavalla jUkon neu-
vottelukumppanien kirkon alat ry:n 
sekä kirkon alan unioniin kuuluvien 

AKIn 
päIvä 

20.3
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MIten puhelInpäIvystys  
TULIsI JärJEsTää JA KorvATA?
Uusi, 1.4.2014 voimaan astunut kirkon yleinen virka- ja 
työehtosopimus on oikeuttanut viranhaltijan saamaan 
korvausta varsinaisen virkatyönsä ohella tekemästään 
puhelinpäivystyksestä. Akin hallitus on tammikuussa 2015  
ottanut kantaa puhelinpäivystyksen järjestämiseen ja korvaamiseen.

jUssi jUNNi
akin toiminnanjohtaja

liiton toimistoon on menneen 
syksyn aikana tullut useita yhtey-
denottoja siitä, milloin viranhaltija on 
velvoitettu päivystämään puhelintaan 
ympäri vuorokautisesti ja millaista 
korvausta siitä sopisi odottaa. erityisesti 
sairaalatyöhön ja poliisin virka-apuun 
liittyvät päivystystehtävät koetaan 
kuormittaviksi, varsinkin silloin kun 
päivystysjakso on pitkä ja sijoittuu 
viranhaltijan vapaapäiville. Uuden 
virkaehtosopimuksen 211 § puhelin-
päivystyksen korvaamisesta on herät-
tänyt monia kysymyksiä, joihin liitto on 
pyrkinyt kannanotollaan vastaamaan. 
koko kannanotto on luettavissa liiton 
verkkosivuilla.

Vaativat tilanteet ja yöpäivystys 
kuormittavat
Hengellisen työn hälytysluonteisia 
tehtäviä voivat olla esimerkiksi päivys-
tys sairaaloissa kuolevien potilaiden 
varalta sekä kuolinviestipäivystys, jossa 
viranhaltija antaa poliisille virka-apua 
päivittäisonnettomuuksissa. tällaiset 
päivystystehtävät usein edellyttävät 
viranhaltijalta mahdollisuutta vastata 
puhelimeen tilanteesta riippumatta 
sekä saapua virantoimitukseen esimer-
kiksi puolen tunnin tai tunnin kuluessa 
hälytyksestä. 

viranhaltijan on siis pysyteltävä 
päivystyspaikkakunnalla ja puhelimen 
lähettyvillä, jottei tuntemattomasta 
numerosta kerran tuleva puhelu mene 
ohitse. Hänen on oltava vuorokauden 

AkiN SUOSitUkSet 
PUHeliNPäiVyStykSeN 
JärJeStämiSeeN

1. velvoittavan puhelinpäivystyksen tulee koskea tasa-
puolisesti kaikkia kyseeseen tulevia viranhaltijaryhmiä. 
koska puhelinpäivystys on virkaehtosopimuksen mukaan 

erikseen korvattavaa, ei päivystystä voida sellaisenaan katsoa 
kuuluvan yksittäisen viranhaltijan tai viranhaltijaryhmän varsi-
naisiin virkatehtäviin. sellaisesta puhelinpäivystyksestä, joka ei 
ole työn laadun ja pakottavan syyn perusteella välttämätöntä, 
on viranhaltijalle varattava mahdollisuus kieltäytyä ilman seu-
raamuksia.

2. puhelinpäivystys tulee työvuorosuunnittelussa sijoittaa 
viranhaltijan työpäiville. vapaapäiville päivystyksen 
sijoittaminen on perusteltua ainoastaan toisen viranhal-

tijan sairastuessa tai muusta tilapäisestä ja yllättävästä syystä. 
mikäli puhelinpäivystys vapaapäivänä johtaa työtehtävään, 
tulee vapaapäivä korvata virkaehtosopimuksen mukaisessa 
ajassa.

3. työnantajan on laadittava ohjeistus ja sijaistusjärjestelyt, 
jottei viranhaltija joudu puhelinpäivystyksen aikana 
työskentelemään ilman riittävää lepotaukoa. täydet 

työpäivät ja niiden lisäksi päivystyksen aiheuttamat työtehtävät 
yöaikaan eivät täytä työturvallisuuslain edellyttämiä työolosuh-
teita.

4. varsinaisen virkatyön ohessa tehtävä puhelinpäivystys 
on korvattava virkaehtosopimuksen mukaisesti. kor-
vaustason tulee vastata työajallisten työntekijöiden 

varallaolosäädösten mukaista korvaustasoa lisättynä arviolla 
päivystyksen aiheuttamiin työtehtäviin käytetyn ajan korvauk-
sesta.

ajaNkoHtaista 
edUNvalvoNNassa
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ajaNkoHtaista 
edUNvalvoNNassa

ajankohdasta riippumatta työ-
kuntoinen, riittävässä vireystilassa, 
virkavaatetuksessa sekä nopeassa 
lähtövalmiudessa. tämä asettaa 
merkittäviä rajoitteita sekä henkisiä 
paineita paitsi tavanomaisten 
virkatehtävien hoidolle myös työn 
ulkopuolisen ajan käytölle: miten 
järjestetään riittävä uni ja lasten-
hoito, entä jos hälytys tulee kesken 
kauppa reissun tai ystävien vierailun? 

Hälytysluontoiset tehtävät ovat 
viranhaltijoille tavanomaisia työ-
tehtäviä raskaampia, koska usein ky-
seessä on kriisitilanne. sairaaloissa 
paikalle hälytetty viranhaltija saattaa 
viettää sairaalassa jopa vuorokau-
den. sama koskee tehtäviä, joissa 
viranhaltija vie poliisin mukana kuo-
linviestin kotiin – tilanne määrän-
päässä on tuntematon ja jopa 
kaoottinen. Usein viranhaltija on 
ainoa työntekijä, joka jää tunneiksi 
paikalle poliisin poistuttua. Hälytys 
siis voi edellyttää viranhaltijalta seu-
raavan työpäivän työtehtävien tai 
vapaapäivän uudelleenjärjestelyjä 
lyhyellä varoitusajalla.

Kohti hyviä  
työvuorojärjestelyjä
puhelinpäivystystä säätelee kirves-
tes 211 §, jonka mukaan työantaja ja 
viranhaltija voivat sopia, että viran-
haltija on puhelimitse tavoitettavissa 
seurakunnassa hälytyksen aiheutta-
van tapahtuman vuoksi. sellaisesta 
päivystyksestä, joka on työn laadun 
ja pakottavan syyn vuoksi välttämä-
töntä, viranhaltija ei saa kieltäytyä. 
puhelinpäivystys on tämän johdosta 
varsinaisen virkatyön ohelle sijoittuva 
tehtävä, joka korvataan erikseen var-
sinaisen palkan lisäksi maksettavalla 
puhelinpäivystyskorvauksella.

päivystyksestä aiheutuvien 
työtehtävien ajankohdasta ja 
sitovuudesta riippuu, kuinka pitkiä 
päivystysvuoroja muun virkatyön 
ohelle voidaan työturvallisuuslain-
säädännön sallimissa rajoissa antaa. 
jos päivystystehtäviä säännönmukai-
sesti tulee yöaikaan, viikon mittaisten 
päivystysvuorojen kuormittavuus on 

ongelmallista muun virkatyön ohes-
sa. tällöin päivystysvuorot on laadit-
tava lyhemmiksi, korkeintaan puolen 
viikon mittaisiksi, ja viran haltijalle 
taattava mahdollisuus järjestellä 
työnsä niin, että päivystystehtäviin 
lähteminen, päivystystehtävän 
hoitaminen ja päivystystehtävästä 
palautuminen on mahdollista ilman, 
että muun virkatyön hoitaminen koh-
tuuttomasti hankaloituu. 

työnantajan on laadittava 
puhelin päivystystä varten ohjeistus 
ja sijaistusjärjestelyt, jottei viran-
haltija joudu päivystysvuoron aikana 
työskentelemään ilman riittävää 
lepotaukoa. mikäli päivystyksestä 
aiheutuu työtehtäviä yöaikaan, on 
viranhaltijalle taattava mahdollisuus 
palautua näistä virkatehtävistä seu-
raavan päivän aikana. täydet työ-
päivät ja niiden lisäksi päivystyksen 
aiheuttamat työtehtävät yöaikaan 
eivät täytä työturvallisuuslain edel-
lyttämiä työolosuhteita.

vapaa-aika on tarkoitettu viran-
haltijalle työstä palautumiseen. 
sen tähden päivystysvuoroja ei tule 
sijoittaa vapaapäiville. kirkkolain 6. 
luvun 27 §:n säädös viranhaltijan 
velvollisuudesta suorittaa kiireelli-
set ja välttämättömät työtehtävät 
myös vapaa-aikanaan koskee 
vain niitä tilanteita, kun ei ole 
tosiasiallista mahdollisuutta jär-
jestää puhelinpäivystystä niin, että 
päivystysvuoro on vain työpäivinä. 
jos päivystys on mahdollista hoitaa 
niin, ettei se sijoitu viranhaltijan 
vapaapäivälle, on tällaista ratkaisua 
pidettävä ensisijaisena.
myös päivystysvuorojen taajuus vai-
kuttaa päivystysvuorojen pituuteen. 
mikäli päivystysvuoroja on saman 
viranhaltijan kohdalla kuukausittain, 
viikon pituisia päivystysvuoroja tulee 
välttää, jotta riittävä palautuminen 
olisi mahdollista.
työnantajan on syytä ottaa 
työvuorojärjestelyissä huomioon 
myös viranhaltijoiden yksilölliset ja 
elämäntilanteeseen liittyvät erot. 
Yöaikaan sattuvat päivystystehtävät 
ovat joillekuille helpompia kuin 
toisille; ikätekijät on tässä syytä 

ottaa huomioon. päivystystehtä-
vistä palautuminen on esimerkiksi 
pikkulapsiperheissä usein vaikeaa, 
samoin lastenhoidon järjestäminen 
päivystys vuoron ajaksi saattaa aihe-
uttaa vaikeuksia.

Puhelinpäivystys on erikseen 
korvattavaa
kirvestes 211 §:n mukaan viran-
haltijalle tulee maksaa puhelin-
päivystyksestä vähintään 43 euron 
kuukausikorvaus. koko kalenteri-
kuukauden kestävän vuosiloman tai 
virkavapaan ajalta korvausta ei mak-
seta. korvaus ei ole sidottu yleiseen 
palkkausjärjestelmään, joten sitä 
voidaan soveltaa myös muun palk-
kausjärjestelmän piiriin kuuluvaan 
viranhaltijaan, kuten kirkkoherraan.

vähimmäiskorvaussummaa 43 
euroa voidaan pitää sellaisena taso-
na, joka kattaa 16 tunnin (esim. klo 
16–08) puhelinpäivystyksen kerran 
kuukaudessa. viikonlopun ylitse 
kestävästä puhelin päivystyksestä 
(64 h) kohtuullinen vähimmäis-
korvaus olisi 170 euroa. tällöin 
viranhaltija saa saman summan, 
mikä maksettaisiin minimitason 
varallaolokorvauksena työsuhtei-
selle työntekijälle (vertailupalkka 
2 500 euroa). tähän ei edes 
sisälly hälytyksen aiheuttama työ, 
ainoastaan puhelinpäivystys. siksi 
hälytyksen tulisi vähentää saman 
viikon työtehtäviä tai korvauksen 
olla suurempi. 

jos päivystysvuoroa ei tule 
viranhaltijalle joka kuukausi, puhe-
linpäivystyskorvaus voidaan laskea 
keskimääräisen kuukausittaisen 
työmäärän mukaan, jolloin sitä 
maksetaan aina kun viranhaltija 
on mukana päivystyskierrossa. 
mahdollista on menetellä myös 
niin, että viranhaltija saa kutakin 
päivystyskertaa vastaavan korvauk-
sen vain niinä kuukausina, joihin 
hänelle määrätään päivystysvuoro. 
tällöin korvaus on luonnollisesti 
korkeampi kuin silloin, jos korvaus 
lasketaan vuosittaisen keskiarvon 
mukaan. r
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tarvitsetko kuntoutusta? tyK-kurssilla on tilaa

kela on hyvÄksynyt akin jäsenille valtakunnallisen papeille ja kanttoreille 
suunnatun tYk-kuntoutuksen. kuntoutus järjestetään Rokuan kuntoutus-
keskuksessa keväästä 2015 syksyyn 2016.

kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, joilla on vähintään viisi vuotta 
työelämää jäljellä. joissakin tapauksissa vähemmänkin riittää. Ryhmän 
koko on 6 - 8 kuntoutujaa. kurssin alkua siirrettiin ja hakuaikaa on jatkettu 
30.3. asti. 

kuntoutuksen tavoitteena on työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden 
tunnistaminen, työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja lisääminen, terveyden 
edistäminen, omien voimavarojen vahvistaminen sekä 
vertaistuen hyödyntäminen. 

aikataulu:
selvitysjakso 1: 18. – 23.5.2015 (6 vrk)
selvitysjakso 2: 3. – 8.8.2015 (6 vrk)
valmennusjakso 1: 2. – 7.11.2015 (6 vrk)
valmennusjakso 2: 14. – 19.3.2016 (6 vrk)
valmennusjakso 3: 14. – 21.9.2016 (8 vrk)

kuntoutushakemus (kU101), lisäselvityslomakkeet 
(kU108, kU109) sekä lääkärin B-lausunto lähetetään oman 
kotipaikkakunnan kelan toimistoon 30.3.2015 mennessä. 
Hakemukseen kurssin numero on 58402.

lomakkeet löytyvät akin kotisivuilta. kela tekee valin-
noista lopulliset päätökset.

kysy lisää akin toimistosta: merja laaksamo puh. 050 
5423 664.
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akipedia

Lähetä oma 
kysymyksesi  

os. edunvalvontaa@
akiliitot.fi.

Kenestä 
Vuoden pappi 2015?

vUoden papiksi 2014 valittiin 
työpaikkapappi Ismo kunnas tam-
pereelta. Nyt kaivataan ehdotuksia 
vuoden papiksi 2015.

Hallitus keskusteli tammikuun 
kokouksessaan vuoden pappi 2015 
-valinnan kriteereistä. päätettiin, 
että tänä vuonna ei aseteta erityisiä 
kriteereitä, vaan vuoden papin 
ehdottaja saa esittää omat peruste-
lunsa, miksi juuri tämä henkilö olisi 
sopiva vuoden papiksi. 

ehdokkaita voivat asettaa ala-
osastot, teologian opiskelijoiden 
ainejärjestöt sekä pappisliiton halli-
tuksen ja valtuuston jäsenet. 
ehdotukset vuoden papiksi tulee 
lähettää liiton toimistoon os. 
toimisto@akiliitot.fi 31.5.2015 men-
nessä. ehdotuksen lähettämiseen 
voi käyttää myös akin kotisivuilta 
löytyvää lomaketta. 

vuoden pappi 2015 julkistetaan 
valtuuston syyskokouksen päivälli-
sellä 16.11.2015. r

veroehdotus  
on tulossa
tarkasta, että 
jäsenmaksusi on 
merkitty oikein!

ammattijärjestön jäsenmaksu 
on verotuksessa vähennyskel-
poinen. 

tarkasta, että jäsenmaksusi 
on merkitty oikein veroehdo-
tukseesi.

Kanttori-urkuriliiton stipendit jaossa

sUomen kanttori-UrkUriliitolla on stipendirahasto, joka on perus-
tettu liiton 75-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1982. stipendejä voidaan 
myöntää liiton jäsenille liiton toimialaan liittyvään tutkimus- ja opiskelu-
toimintaan sekä opintomatkoihin.

Hallitus päättää stipendien hakuajoista, stipendeihin käytettävistä 
rahasummista sekä hakemusten perusteella stipendien saajista.

stipendien hakuaika päättyy vuosittain maaliskuun loppuun 
mennessä. stipendihakemukset osoitetaan hallitukselle. Hakemuksesta 
on käytävä ilmi stipendin käyttötarkoitus, anottava summa, muut 
samaan tarkoitukseen anotut/saadut apurahat sekä 
pankkiyhteys, johon mahdollinen stipendi 
maksetaan.

Hallitus käsittelee stipendianomuksia 
toukokuun kokouksessaan. r

kUNtoUtUsajaN palkka

Aiemmin esimerkiksi AsLAK-kuntoutuksen 
ajalta on maksettu palkkaa ja työnantaja on 

saanut siltä ajalta Kelan kuntoutusrahan. 
nykyisessä sopimuksessa ei puhuta 

kuntoutusajan palkasta mitään. onko 
työntekijän asema tässä suhteessa 

heikentynyt?

vanhassa sopimuksessa pykälässä 92 säädettiin työnantajan mahdolli-
suudesta myöntää palkallista virkavapaata kuntoutuksen ajalle. Uudes-
sa sopimuksessa vastaavaa pykälää ei ole, vaan työnantajan oikeutta 
myöntää palkallista virkavapaata harkintansa mukaan on laajennettu 
pykälän 88 mukaisesti: 

88 § Palkkaus muun virka-/työvapaan ajalta
työnantaja voi harkinnan perusteella maksaa viranhaltijalle/työn-

tekijälle palkkaa osittain tai kokonaan yhteensä enintään 30 kalenteri-
päivältä vuodessa sellaisen virka-/työvapaan ajalta, joka muutoin olisi 
tämän sopimuksen mukaan palkaton.

kuntoutuksen ajalta maksettava palkka on pykälän valossa yhtä 
mahdollinen kuin ennenkin. pykälään ollaan paraikaa neuvottelemassa 
soveltamisohjetta kelan kuntoutusrahasta: jos työnantaja päättää mak-
saa palkan, se saa samalla kelan kuntoutusrahan. soveltamisohje on 
jäänyt sopimuksen kodifiointivaiheessa pois. r
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Kyrkomusikens kraft  
– the power of...

eeRo aNNala
kaNttoRi-URkURiliitoN 
pUHeeNjoHtaja
eero.annala@evl.fi

vuoden aikana kirkkohallituksen 
alaisuuteen piispainkokouksen suo
jista. Viimeinenkin ”elävä” säie 
katkeaa piispalliseen kaitsentaan 
kanttoreiden osalta.

Olen hyvin tuohtunut tästä kai
kesta. Toivon, että kirkolliskokouk
sessa tapahtuu ihme. Toivon, että 
jokin voima muuttaa tehtyä esitystä 
diakoniviran suhteen. Ja en tar
koita hyvän Jumalan Voimaa tässä 
kohtaa, Hänellä on muutakin puu
haa.

Kirkollisten toimitusten mu
siikki on merkittävä osa kanttorin 
työtä ja osaamista. Kanttori vas
taa toimitusten musiikista. Toimi
tukset ovat ainutlaatuisia tapah
tumia ihmisten elämänkaaressa. 
Kasteen kaava on minusta yksi on
nistuneimmista. Kasteen kaava si
sältää paljon pieniä, ihania ja myös 
osallistuvalle seurakunnalle tuttuja 
yksityiskohtia, jotka varmasti ko
lahtavat osallistujien sisimpään. 
Muistan hyvin elävästi tyttäriemme 
kastejuhlat, ja tällä iällä tämä on 
merkittävää; tyttäremme ovat jo ai
kuisia, silti muistilokerossani on 
paljon dataa.

Kanttoripäivät olivat Oulussa 
helmikuussa. Mahtavinta oli ehkä 
se, että osallistujamäärä oli ilmoit
tautuneiden osalta ennätyksellinen. 
Upeeta, mahtavaa! Voimaa!r

kuulkaa säteilemään jokin ihmeelli
nen Voima...

Kirkkomusiikin Voima – Kyrko
musikens Kraft on päivien teema. 
Hyvä teema. Epäsuora lainaus 
symposiumin esitteestä: ”Kirk
komusiikkia tarvitaan yhteisöis
sämme, ja tämän päivän valtava 
kirkkomusiikin voima säteilee joka 
suuntaan niin kirkossamme kuin 
sitä ympäröivässä yhteiskunnas
samme.” Näinhän se on, me kant
torit sen tiedämme varsin hyvin. 
Tätä pohtiessani tulen surulliseksi, 
kun ajattelen viimeaikaisia päätök
siä, esityksiä ja lausuntoja.

Piispainkokous katsoi lausun
nossaan 4.12, että kanttorin (ja 
diakonian) virkaa ei ole tarvetta 
sisällyttää ehdotettuun kirkkojärjes
tyksen uuteen tekstiin. He jopa to
teavat, että tämä saattaa heikentää 
kanttoreiden asemaa tulevaisuu
dessa. Viime viikolla tätä kirjoit
taessani kirkkohallituksen täys
istunto hyväksyi ja laittoi eteenpäin 
uuden diakoniviran perustamisen. 
Uusi virka on kovasti tulevaisuu
teen katsova ja siihen kuuluvat kas
vatuksen, diakonin ja lähetyksen 
ammattilaiset, mutteivät kantto
rit tässä ensimmäisessä vaiheessa. 
Kuitenkin piispainkokous katsoo, 
että kanttoreiden osallistuvuus 
olisi tässä vaiheessa täysin mahdol
lista. Ja vielä, kanttoreiden virko
jen kelpoisuusasiat siirtyvät tämän 

terveisiä Göteborgista! 
Olin siellä Suomen 
kanttoreiden delegaa
tiossa kokoustamassa 
ensi vuonna järjestet

tävien pohjoismaisten kirkkomu
siikkipäivien tiimoilta. Olin tässä 
”raadissa” ensimmäistä kertaa, jo
ten olin aika tavalla kuunteluop
pilaana, suunnitelmia on jo pal
jon valmiina. Symposium pidetään 
Ruotsin Göteborgissa 8.  11.9. 
2016. Suomea edustavat Kamari
kuoro Gloria johtajanaan profes
sori Timo Nuoranne, kuoron urku
rina on urkutaiteilija Olli Pyylampi 
Helsingin Kalliosta. Symposiumin 
ohjelma vaikuttaa hyvin kiinnosta
valta ja houkuttelevalta. Siellä tulee 
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Armenian opintomatka 

22.–29.9.2015
tUtUstUmme armenian apostoliseen kirkkoon. 
kristinusko julistettiin valtionuskonnoksi armeni-
assa jo vuonna 301. opintomatkan teemoja ovat 
armenialainen identiteetti, ”marttyyrikirkkokansa”, 
armenian kirkko sekä armenialainen kulttuuri. 
vierailemme kansanmurhan muistomerkillä ja 
museossa.

matkakohteitamme ovat pääkaupunki jerevan ja 
sen kaupunkiseurakunnat, alun perin pakanatemp-
pelinä toiminut Garni, joka oli vuoden 301 jälkeen 
kuninkaiden kesäasunto, Geghardin luolaluostari, 
sevanin pappisseminaari, joka sijaitsee 2000 
metrin korkeudessa sevan-järven rannalla, khor 

virapin luostari muinaisessa araratlaaksossa sekä 
armenian apostolisen kirkon keskus etsmiadzin. 

matkanjohtaja: apulaistoiminnanjohtaja Merja 
Laaksamo.

Hinta on noin 1300 €.
ilmoittautumiset kotisivujen kautta www.akiliitot.

fi -> tapahtumakalenteri tai heli.meinola@akiliitot.
fi, puh. 09 4270 1515.

lisätietoja merja.laaksamo@akiliitot.fi tai puh. 
09 4270 1506.

matkalle on mahdollista saada liiton matka-
apuraha (350 €). opintomatkalle voivat osallistua 
pappisliiton jäsenet puolisoineen. 

Marjukka Anderssonista musiikkineuvos
tasavallan presidentti on 
19.12.2014 myöntänyt musiikkineu-
voksen nimen ja arvon lautta saaren 
seurakunnan kanttorille, musiikin 
maisteri, diplomiurkuri Marjukka 
anderssonille. kysymyksessä on 
ensimmäinen kerta, kun tämän 
melko harvinaisen arvonimen on 
saanut elämäntyönsä seurakunnas-
sa tehnyt nainen.

Nykyisessä virassaan lautta-
saaren seurakunnan a-kanttorina 
marjukka andersson on palvellut 
lähes kolmekymmentä vuotta. sitä 
ennen hän toimi oulunkylän seu-
rakunnassa, pääasiassa maunulan 
kirkossa kanttorina 1978-1985. 

andersson on ollut mm. sibelius-
akatemian urkujensoiton sivutoi-
misena tuntiopettajana. virassaan 
ja sen ohessa hän on toiminut ja 
toimii konsertoivana solistina ja ka-
marimuusikkona, kuoronjohtajana, 
musiikkikasvattajana ja tuottajana.

kanttoreiden valtakunnallisen 
ammattijärjestön suomen kanttori-
urkuriliiton (skUl) puheenjohtajana, 

ensimmäisenä naisena, hän oli 
vuodet 1997-2005. lisäksi hän on 
hoitanut noin kahtakymmentä viittä 
muuta luottamustehtävää, ollut 
esimerkiksi pohjoismaisen kirkko-
musiikkisymposiumin keskustoi-
mikunnan puheenjohtaja. Hän on 
myös ollut alansa tai vastuualueen-
sa kysymyksiä koskevien artikkelien 
ahkera kirjoittaja.

erityisen runsaana hänen työ-
panoksestaan ovat saaneet nauttia 
lauttasaarelaiset. Hän on sekä 
lauttasaari-seuran hallituksessa 
että lauttasaaren musiikkiopiston 
hallituksessa ja johtokunnassa. Hän 
on luonut lauttasaaren kirkkoon 
laajan ja suositun konserttisarjan. 
Yksi työn painopisteistä on ollut 
musiikin toteuttaminen seurakun-
talaisten kanssa, pienistä lapsista 
vanhuksiin, kirkollisissa toimituksis-
sa ja musiikiltaan rikkaissa jumalan-
palveluksissa.

tasavallan presidentin allekir-
joittama arvonimikirja luovutettiin 
hänelle 25.1.2015.r

Kuva: KuvaverKKo

kanttori-urkuriliiton kunniajäsen 
marjukka andersson
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KanttoritaPaaMinen UUdessaKaUPUngissa 
14.6.2015
sUomen kanttori-UrkUriliitto järjestää jo pe-
rinteisen jäsentapaamisen pori organ festivaalin 
yhteydessä, mutta tällä kertaa Uudessakaupungissa 
sunnuntaina 14.6.2015. 

jäsentapaaminen alkaa klo 16 Uudenkaupungin 
seurakuntakeskuksessa (koulukatu 6) kahveilla. 
jatkamme ajankohtaisten aiheiden parissa, myös 
yhdessä keskustellen. aiheena on mm. uusi diakoni-
virka (entinen diakonaatti). 

klo 19 on pori organ festivaalin päätöskonsertti 
Uudenkaupungin kirkossa. konsertissa Ben van 
Oosten soittaa Uudenkaupungin kirkon 150 vuot-
ta täyttävillä marcussen-uruilla. ilmassa on siis 
juhlallista historian havinaa sävelten siivittämänä. 
konsertti on liiton jäsenille ilmainen.

majoitusta on tarjolla sitä tarvitseville paikallises-
ta Hotelli aquariuksesta. 

Ilmoittaudu jäsentapaamiseen liiton kotisi-
vujen tapahtumakalenterin kautta viimeistään 
31.5. Huomaathan, että hotellihuone tulee varata 
itse suoraan hotellista, ja edullisemmat hinnat ovat 
voimassa vain 14.5. asti. mainitse olevasi suomen 
kanttori-urkuriliiton jäsen ja tulevasi jäsentapaami-
seen. r

lisätietoja liiton kotisivuilla,  
www.skul.fi

aikaisemmilta vUosilta tutut legendaarista mainetta 
nauttivat urkutaiteilijat saapuvat ensi kesän juhla-
festivaalille; keski-porin kirkossa kuulemme pariisin 
Notre-dame katedraalin urkurin Olivier Latryn sekä 
Hollantilaisen Ben van Oosten ja saksalaisen Martin 
Welzelin konsertit. Wolfgang seifen saksasta impro-
visoi musiikin mykkäelokuvaklassikkoon ”Nathan der 
weise”. pori sinfonietta esiintyy festivaalilla solistinaan 
nuori häikäisevä suomalaisurkuri Ilpo Laspas. konsertin 
kapellimestari on Ville Matvejeff. sibeliuksen juhlavuo-
den teemalla kuullaan säveltäjän musiikkia sovitettuna 
uruille, harpulle ja oboelle, konsertissa esiintyvät Ville 
Urponen, Lily-Marlene Puusepp ja aale Lindgren.   

avajaiskonsertissa sunnuntaina 7.6. porin Filharmoni-
nen kuoro esittää Ognian Vassilevin johdolla Charles-
marie Widorin messun op.36. kuorolle ja kaksille uruille, 
uruissa ovat ilpo laspas ja Juhani Romppanen.

Ben van oosten soittaa festivaalin päätöspäivänä 
14.6. konsertin myös Uudenkaupungin 150 vuotta täyt-
tävillä marcussen-uruilla. kanttoritapaamiseen liittyen 
van oosten esittelee illan urkuteokset liiton jäsenille 
ennen konserttia kirkon urkuparvella. konsertti on liiton 
jäsenille ilmainen. Festivaalin muihin konsertteihin 
(lukuunottamatta 11.6. konserttia) tarjoamme liiton jäse-
nille 50 % alennuksen lippujen hinnasta.

Festivaalin lipunmyynti: 
iNFo porin kirjakauppa, 
antinkatu 15 sekä paivi.holk-
ko@evl.fi, 0400 309 838.  

Festivaalin koko ohjelma 
löytyy osoitteesta www.
poriorgan.fi r

tervetuloa pori organ festi-
vaalille!  

jUHaNi RomppaNeN
Festivaalin johtaja

Pori Organ 10-vuotisfestivaali 7.-14.6.2015
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oUlU 

eija Nivala (kesk.), 
kirkkoherra, akin ja 
pappisliiton puheenjohtaja 

Mikko salmi (sdp), 
yrittäjä, pastori 
 
 
lappi   

simo Rundgren (kesk.), 
kansanedustaja, pappi  

Kansanedustajaehdokkaina AKIn jäseniä 
kevään eduskuntavaaleissa on ehdokkaina eri vaalipiireissä ja puolueissa 
akin perusliittojen jäseniä. perinteiseen tapaan Crux julkaisee ehdokkaiden 
nimet ja kuvat. mukana ovat kuvansa ja tietonsa lähettäneet. 

HelsiNki  

Remo Ronkainen (kd), 
tk

kai sadinmaa (vas., sit.), 
pappi, kirjailija  
 
 
UUsimaa   

Johannes Haapalainen 
(kd), seurakuntapastori   

 
vaRsiNais-sUomi  

Ville auvinen (kd), 
pastori, tt 

Merja Hermonen (vihr.), 
kirkkoherra, tt 

Ilkka kantola (sdp), 
kansanedustaja, tt 
 

 

kirsi Ojansuu-kaunisto 
(vihr.) teol. yo, km, emäntä 
 
 
piRkaNmaa  

tarvo Laakso (kd), 
rokkipappi 
 
 
savo-kaRjala   

kimmo kivelä (peruss.), 
rovasti, kansanedustaja  

armi Rautavuori (sdp), 
kirkkoherra 
 

Hilkka Olkinuora (Rkp, 
sit.), toimittaja, rovasti, 
neuvonantaja

Häme

stina Lindgård (sFp/Rkp), 
kyrkoherde/kirkkoherra
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Eeva-Liisa Malmgren on 
vuoden KAnttorI 2015 

sUomen kanttori-urkuriliiton halli-
tus on nimennyt vuoden kanttoriksi 
2015 esbo svenska församlingin 
kanttorin, musiikin maisteri, eeva-
Liisa Malmgrenin. malmgren vas-
taanotti palkintonsa kanttoripäivien 
yhteydessä oulussa.

valinnan perustelut: eeva-liisa 
malmgren on laaja-alainen muu-
sikko, joka työuransa aikana on 
kehittänyt itseään monipuolisesti 
muusikkona ja musiikkipedagogina. 
Hän on viime vuosina toiminut 
erityisen ansiokkaasti ”kehittyvien 
laulajien” parissa. malmgren perusti 
vuonna 1999 kråksången-kuoron 
esbo svenska församlingiin sekä 
myöhemmin Raakkujat-kuorolau-
lukoulun, joka toimii kallion seu-
rakunnassa. eeva-liisa malmgren 
toimii yli kieli- ja hiippakuntarajojen. 
kuorotoiminnan lisäksi hän vaikut-
taa myös urkurina ja hoitaa usein 
vaativia säestystehtäviä. 

eeva-liisa malmgren on syntynyt 
1962 Nummella. Hän on valmistu-
nut musiikin maisteriksi sibelius-
akatemiasta vuonna 1989. Hän on 
työskennellyt valmistumisestaan 
lähtien kanttorina esbo svenska 
församlingissa. eeva-liisa malm-
gren on ohjannut työssään satoja 
lapsia musiikin pariin toimiessaan 
niin musiikkileikkikoulun opetta-
jana, lapsikuoronjohtajana kuin 
 pianonsoitonopettajanakin. Hän on 
mukana esvoces-kuoron ja kama-
rikuoro Novenan toiminnassa sekä 
laulaa aktiivijäsenenä kamarikuoro 
Gloriassa.

oppiäidikseen ja alalle innoit-
tajakseen eeva-liisa malmgren 
mainitsee Nummen seurakunnassa 
vuosina 1969-1987 kanttorina 
toimineen kaija eerolan. ”kaija 
eerola poimi minut jo lapsikuorosta 
ja ohjasi tälle uralle. en ole katunut 
ammatinvalintaani. kaikenikäisten 

ihmisten kohtaaminen on työni 
rikkaus.” 

kehittyvien laulajien kuoroihin 
liittyen eeva-liisa malmgren toteaa: 
”suomi on täynnä opettajien lau-
lutaidottomaksi julistamia ihmisiä. 
on mahtavaa, että he uskaltautuvat 
kuoroon. itse häpesin lauluääntäni 
nuorena. olen oppinut aikuisenakin 
laulutunneilla paljon. tiedän kaikki-
en oppivan laulamaan.”

Helsingin sanomien artikkelisar-
jassa ”työn sankari” (14.9.2014) tote-
aa eräs Raakkujien laulajista: ”elsa 

on kuoronjohtaja, joka innostuu 
ja innostaa. Hän luo harjoituksiin 
rennon tunnelman ja saa tuloksia.” 
Näistä tuloksista esimerkkinä voi 
mainita pitkälti amatöörivoimin to-
teutetun mozartin Requiemin, joka 
esitettiin kalliossa syksyllä 2014 ja 
tammisaaressa alkuvuodesta 2015.

eeva-liisa malmgrenille luovu-
tettiin tunnustuksena ansioistaan 
sotkamon urkurakentamon lah-
joittama principal-urkupilli seinä-
laattaan kiinnitettynä sekä liiton ja 
Nordea-pankin rahalahja. r

Kuva: Timo viKman
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Uusi diakonivirka 
– MItä sIIhen Kuuluu? 

diakonivirkaan mukaan otettavat 
ammattiryhmien edustajat saavat 
vihkimyksen, jonka toimittaa 
piispa. virkaan voidaan vihkiä 
konfirmoitu kirkon jäsen, jolla on 
piispainkokouk sen määrittelemä 
kelpoisuus ja joka virka- tai työ-
suhteessa hoitaa viralle sopivia 
tehtäviä seurakunnassa, seurakun-
tayhtymässä, kirkkohallituksessa, 
tuomiokapituissa, kirkon lähetys-
järjestössä tai kirkkojärjestyksessä 
tarkoitetussa muussa kristillisessä 
yhteisössä. vihkimystä edeltää or-
dinaatiovalmennus. virkaan vaadi-
taan vokaatio. Nykyiset viranhaltijat 
voivat siirtyä vihkimysviran piiriin, 
sitä halutessaan, mutta heidän 
ei olisi pakko ottaa vihkimystä. 
virkaa vaihtaessa vihkimys täytyisi 
kuitenkin pyytää piispalta. vihkimys 
annetaan vain kerran.

virkaan vihitty saisi oikeuden 
kirkkoherran luvalla saarnata 
jumalanpalveluksessa sekä hoitaa 
sanajumalanpalveluksia ja muuta 
jumalanpalveluselämää omalla työ-
alallaan. Hänellä olisi pysyvä oikeus 
avustaa ehtoollisen jakamisessa ja 
viedä konsekroidut ehtoollisaineet 
niille, jotka ovat olleet estyneitä 
osallistumaan yhteiseen jumalan-
palvelukseen. vihkimyksellä kirkko 
julkisesti valtuuttaa vihityt elinikäi-
sesti toimimaan kirkon edustajina. 
vihityllä olisi oikeus ja velvollisuus 
käyttää viran tunnuksia ja virka-
asua, joista ei tässä vaiheessa vielä 
ole päätöksiä eikä esityksiä.

virantäytön toimivalta olisi 
seurakunnalla. jos valinta kohdis-
tuisi henkilöön, jota ei ole vihitty, 
valinta olisi ehdollinen. viranhoi-

aNNUkka RUUsUla
akin vs. apulaistoiminnanjohtaja

Nykyiset virat säilyisivät pää-
osin ja koulutukseen ei ehdoteta 
muutoksia. Ratkaisun mahdollis-
tama joustavuus ei saisi merkitä 
nykyisten työalojen heikentymistä. 
kirkkohallituksen täysistuntoon 
lisättäisiin yksi diakoni ja kunkin 
tuomiokapitulin kokoonpanoon 
yksi diakoniasessori. Hiippakunta-
valtuustoissa ja kirkolliskokouk-
sessa uuden diakoniviran edustajat 
valittaisiin maallikkokiintiössä.

kirkolliskokous voi halutessaan 
ottaa myös kirkkomuusikot esi-
tetyn uuden vihkimysviran piiriin. 
kirkkohallituksen esityksessä näin 
ei ole. esitykseen voi tutustua 
tarkemmin sakastin sivuilla etusivu 
-> seurakuntatyö -> diakonia -> 
diakonivirka.r

aLLekIRJOIta adRessI NetIssä 
aki on perustanut adressin kantto-
rien vihkimiseksi kirkkohallituksen 
esittämään uuteen vihkimysvirkaan. 
adressi luovutetaan kirkolliskoko-
ukselle toukokuussa. allekirjoita 
adressi ja tue kirkkomuusikoiden 
osallisuutta kirkon hengellisessä 
virassa.

http://www.adressit.com/
kirkkomuusikoidenvihkiminen

Nykyiset 
viranhaltijat 
voivat siirtyä 
vihkimysviran 
piiriin, sitä 
halutessaan, 
mutta heidän 
ei olisi 
pakko ottaa 
vihkimystä.

tomääräys annettaisiin vihkimisen 
jälkeen. Hiippakunnan tulisi pitää 
virkaan vihityistä ajantasaista 
henkilöreksiteriä. seurakunnan tai 
yhtymän viranhaltija kuuluisi siihen 
hiippakuntaan, johon seurakunta 
tai seurakuntayhtymä kuuluu. muut 
viranhaltijat kuuluisivat hiippa-
kuntaan seurakunnan jäsenyytensä 
perusteella. 
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Cruxin teema 
2015 

kirkOlliSet 
tOimitUkSet

keskustellaanko Sinun seurakunnassasi toimitustavoista? käyvätkö kollegat ikinä 
toistensa toimituksissa ja keskustelevat havainnoista sekä uusista ideoista?
paNU piHkala
TT, pastori, tutkija, Helsinki

C
rux käsittelee edun
valvonnan lisäksi sel
laisia aiheita, jotka 
ovat keskeisiä pap
pien ja kanttorei
den työssä. Tämä 

on ollut myös enemmistön toive lu
kijapalautteessa. Virikkeet erilais
ten työtehtävien entistä parempaan 
hoitamiseen tukevat lisäksi työhy
vinvointia: kun työ sujuu, työntekijä 
viihtyy ja jaksaa paremmin. Positii
vista palautettakin saattaa kertyä, 
mikä piristää entisestään. 

Ammattiliitolle kuuluu rahaasi
oiden tarkkaaminen. Kasuaalitoi
mitukset ovat merkittäviä myös ta
louden kannalta: ne ovat keskeinen 
kosketuspinta kirkon jäsenten (ja kir
kon vaikutuspiirissä olevien) suureen 
enemmistöön. Mitä paremmin ne su
juvat, sitä auliimmin kirkon jäsenet 
myös tukevat kirkkoa taloudellisesti. 

Ennen kaikkea toimitukset ovat 
kuitenkin olennainen kristillisen pal

velun mahdollisuus. Jumalan Sanaa 
ja kaikkea sitä, mitä siihen liittyy, 
on erittäin vaikeaa julistaa abstrak
tisti. Toimitusten näyttämöllä nou
see esiin polttavan tärkeä elämän
tilanne, joka avaa ikkunan siihen 
liittyvään uskonsisältöön. Toimituk
sissa voi tapahtua kaikkea keskeistä: 
palvelusana voi sisältää armon vä
littämistä, sielunhoitoa, elämän 
keskeisten asioiden sanoittamista 
uskoon peilautuen, julistusta ja to
distusta.

Toimitusten merkitykseen näh
den niistä puhutaan kirkossa vähän. 
Erityisen ongelmallista on se, mi
ten vähän pappeja koulutetaan toi
mituksiin; kanttoreillekin toimituk
set ovat keskeinen osa työtä, mutta 
papeille vielä vahvemmin. Kukin 
pappi kyllä yleensä löytää tavan sel
vitä toimituksista, mutta oikeaan 
aikaan tapahtuvalla ideoiden anta
misella ja yhteisellä keskustelulla 
voitaisiin päästä vielä parempaan 

toimitustapaan. Helposti käy niin, 
että kukin pappi luutuu tiettyyn 
toimitus tapaan. Tämä on luonnol
lista, mutta myös vaarallista. Tois
ten palaute olisi tärkeää. Lisäksi ajat 
muuttuvat: moni nykyajan ihminen 
haluaa osallistua itse toimitusten 
kulkuun vahvemmin kuin aiemmin. 
Papeilla ja kanttoreilla on haaste 
siinä, miten he pyytävät kuulla ih
misten toiveita ja ottavat ne huomi
oon.

Keskustellaanko Sinun seurakun
nassasi toimitustavoista? Käyvätkö 
kollegat ikinä toistensa toimituk
sissa ja keskustelevat havainnoista 
sekä uusista ideoista? Cruxin toimi
tus (ei kasuaali) toivoo, että tämän 
vuoden lehdet palvelisivat tällaista 
keskustelua seurakunnissa.

Teemojen käsittely 
Crux keskittyy kasteeseen, avioliit
toon vihkimiseen (ja liiton siunaa
miseen) ja hautaan siunaamiseen. 

kiRkolliset 
toimitUkset

kaste

kiRkolliset 
toimitUkset

kaste
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Muihin toimituksiin ja hartauden
muotoihin viitataan ajoittain. Ku
takin teemaa käsitellään tiettyjen 
vakiokirjoitusten kautta ja lisäksi 
tarjolla on muita näkökulmia. 

Toimitusten teologiaa ja antro
pologiaa sarja (Panu Pihkala) toi
mii yleisjohdantona aihepiiriin: 
sen sisällöistä lisää seuraavalla au
keamalla. Eläkkeellä oleva Korson 
kirkkoherra Kari-Pekka Kinnunen 
toimi monia vuosia Toimitusten 

teologia ja käytäntö yliopistokurs
sin opettajana. Hän avaa teks
teissään etenkin toimituskeskus
telujen kehittämistä, mutta myös 
laajempia näköaloja. Kokonaisuu
teen kuuluu myös teksti kantto
rin näkökulmasta (ainakin tässä 
numerossa Kaisa-Leena Harjun-
maa-Hannikainen) sekä pohdinta
kysymyksiä toimitusten käytännön 
toteuttamisesta.r

Jatka keskUsteLUa 

FaCeBOOkIN 

akItaattORIssa
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Kasteella on kristilliset 
tarkoitusperänsä, mutta se on myös 
syntymän, elämän, ilon, kiertokulun 
ja yhteisön jäseneksi tulemisen 
juhla. Jos kirkko ei anna tilaa näille 
tunnoille, ihmiset alkavat etsiä uusia 
muotoja niiden ilmaisemiseksi.
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Toimitusten 
teologiaa ja antropologiaa

Osa 1: 
JOhdantO 
Ja kaste

kirjoitussarjan tavoitteena on tarkastella toimituksia sekä kulttuurisina ilmiöinä 
(antropologia) että kristinuskon osina (teologia). miten esimerkiksi kaste näyttäytyy, 
kun sitä tarkastelee sekä siirtymäriittinä että kristillisenä toimituksena?
paNU piHkala
TT, pastori, tutkija, Helsinki

O
tsikko voi kuulostaa 
suureelliselta. Onkin 
syytä huomata, että 
kirjoittaja on teologi 
eikä antropologi. Kui

tenkin kirjoitussarja ammentaa niin 
paljon uskontotieteestä ja kulttuu
riantropologiasta, että otsikko on 
 oikeansuuntainen. 

Viiden vuoden seurakuntapas
torina toimimisen jälkeen aloin lu
kea uudestaan uskontotiedettä ja 
ensi kertaa syvemmin antropolo
giaa. Taustalla ovat siis sekä arkiko
kemukset papin työstä että tutkijan 
kiinnostus. Johdannoksi mainitsen 
muutaman kysymyksen, jotka ku
vaavat näiden pohdintojen luon
netta:
•	  Mitä me kristittyinä ajatte

lemme siitä, että toimituksissa 
on runsaasti yleismaailmallisia 
piirteitä? Mikä on niiden suhde 
kristinuskon omaan sisältöön? 

rään asemaan. Teemat ovat hyvin 
laajoja, eikä lyhyissä teksteissä ole 
mahdollista käsitellä niiden kaikkia 
ulottuvuuksia. Tekstit on tarkoitettu 
johdannoiksi ja keskustelun avaa
jiksi: esimerkiksi Akitaattori Fce
bookryhmää voi hyödyntää. 

Siirtymäriitit ja kristilliset 
toimitukset

Vaikuttaa siltä, että kaikissa kult
tuureissa ilmenee tarve käsitellä yh
teisöllisesti tietyt elämän käänne
kohdat. Keskeisimpiä näistä ovat 
lapsen syntymä, siirtymä lapsuu
desta aikuisuuteen, parisuhde ja 
kuolema. Olennaista on myös yh
teisön jäseneksi pääseminen ja 
mahdollinen yhteisöstä erottami
nen, jotka joskus nivoutuvat edellä 
mainittuihin. 

Näihin keskeisiin käännekohtiin 
syntyy rituaaleja, joita on usein ku

•	  Olen vakuuttunut siitä, että 
suomalaiset nykytoimitukset 
ovat useimmille ihmisille py
hiä toimituksia, mutta erityi
sellä tavalla: sellaisella, jossa 
on eri ihmisten kesken sekä 
yhteisiä että erottavia piirteitä. 
Esimerkiksi (lapsi)kasteen 
kohdalla joku kokee toimituk
sen pyhäksi jo sen perusteella, 
että siinä käsitellään niin mer
kittäviä asioita lapsen synty
mään liittyen. Toiselle hen
kilölle kasteen pyhyys liittyy 
Jeesuksen käskyn ja lahjan to
teuttamiseen. Miten pappien 
(ja kanttoreiden) tulisi ottaa 
nämä eroavaisuudet huomi
oon? Miten niiden kannattaisi 
antaa vaikuttaa toimitusten to
teuttamistapoihin?

Tämänkaltaista kirjoitusta on 
tietääkseni tehty Suomessa sangen 
vähän. Se asettaa kirjoittajan nöy
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vattu siirtymäriittiteorioiden avulla. 
Siirtymäriittitermin voi ymmär
tää hivenen eri tavoilla. Arnold van 
Gennepin ja hänen seuraajiensa 
klassisessa teoriassa korostuu sta
tuksen muuttuminen eräänlaisen 
kolmivaiheisen prosessin kautta. 
Ensin yksilö irtautuu entisestä ti
lasta, sitten seuraa ”käymisvaihe” 
(liminaalinen eli kynnysvaihe) ja lo
pulta rituaalinen tapahtuma, jossa 
yksilö sijoitetaan uuteen statukseen. 
Tämä kuvaus sopii kristinuskon 
kohdalla esimerkiksi aikuiskastee

merkityksessä. On siis kyse ilmiöi
den kentästä, jossa on samankaltai
suuksia ja eroavaisuuksia, ja jossa 
on vaikea käyttää vain yhtä katto
käsitettä. 

Kristillisissä toimituksissa, joita 
tässä käsitellään etenkin niiden tä
mänhetkisessä suomalaisessa muo
dossa, on yleensä kyse siirtymärii
teistä tai vähintäänkin ilmiöistä, 
joilla on samankaltaisuuksia siir
tymäriittien kanssa. Keskeisiin elä
män käännekohtiin kehittyy aivan 
kuin itsestään tietynlaista rituaalista 
toimintaa, jollaisen esiintyminen 
vuorostaan osoittaa näiden tilantei
den keskeisyyttä. Toki asiaan liit
tyy myös tietoisia vaikuttamispyr
kimyksiä.

Esimerkkinä toimikoon kou
luun lähtevien siunaaminen: siinä 
on kyse statuksen muutoksesta. 
 Pikkulapsesta tulee koululainen. 
Hän astuu suuremman vastuun ja 
itsenäisyyden maailmaan. Pelkän 
leikin aika jää taakse. Ja aivan kuin 
itsestään kehittyy kouluun lähte
vien siunaamisrituaali, jossa yhteisö 
käsittelee tapahtumaa. Siirtymä 
ikään kuin vahvistetaan yhdessä. 
Samalla yhdessä ilmaistaan myös 
hyvä tahto asian suhteen, esimer
kiksi rukoilemalla ja siunauseleillä. 
Usein tapahtumaan nousee lähes 
luonnostaan käytettäväksi symbo
liesine, tässä tapauksessa reppu. 
(On erittäin kiinnostavaa, että toi
mitukset näyttävät hakeutuvan 
kohti ruumiillista elettä: kastevesi, 
ehtoollinen konfirmaatiossa, suu
delma vihkimisessä, arkun kosket
taminen hautaan siunaamisessa ja 
niin edelleen.)

Kasteen järjestämisen 
motivaatiot ja niiden 
kristillinen tulkinta

Suomalainen nykytilanne on se
koitus yleisinhimillistä siirtymäriit

Kasteen kohdalla voi 
esiintyä vahvin ristiriita 
yleisinhimillisten keskeisten 
tarpeiden ja kristinuskon 
omien opillisten 
periaatteiden välillä.

seen ja tietyin osin myös lapsikas
teeseen sekä rippikoulun ja konfir
maation yhdistelmään. 

Toisaalta esiintyy sellaisia ilmi
öitä, jotka muistuttavat vakiintu
neimpia siirtymäriittejä, mutteivät 
välttämättä jaa niiden kaikkia piir
teitä, ainakaan jokaisessa tapauk
sessa. Esimerkkinä toimikoon 
pyhiinvaellus, joka joskus on siir
tymäriitti ja joskus vain muistut
taa sitä. Sekä yksilön että yhteisön 
asenteet ja toiminta vaikuttavat sii
hen, toteutuuko riitti syvemmässä 
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tien tarvetta ja luterilaisen kristin
uskon omaa vaikutusperinnettä. 
Tämän ymmärtäminen on nähdäk
seni olennaista myös pastoreille ja 
kanttoreille. Tilanne on monimut
kainen. Vaikuttaa siltä, että pohjois
mainen maallistunut luterilaisuus 
on maailmanhistoriallinen erikoi
suus. Samaan aikaan vallitsee sekä 
maallistuminen että hengellisyys, 
vähintään henkisyys. 

Yhtäältä kyse on yleisinhimilli
sestä ja osin maallistuneesta riittien 
tarpeesta. Moni järjestää kasteen 
pääasiassa siksi, että niin on mei
dän kulttuurissamme ollut tapana. 
Se kuuluu elämäntapaan. Eräs tär
keä ulottuvuus liittyy suhteeseen ai
empien sukupolvien kanssa, yhtei
sön antropologiseen perustekijään. 
Kasteen järjestäminen on aiempien 
sukupolvien tapojen kunnioitta
mista, eli siis kunniakasta ja oikeel
lista. Aiemmat sukupolvet saattavat 
myös suoraan vaatia tai vähintään 
vihjata, että kastehan järjestetään. 
Toisaalta yhteisö tarvitsee tilaisuu
den, jossa käsitellään uuden tulok
kaan saapumista. Kasteessa elää 
tämä ulottuvuus, jossa yhdistyy 
sekä lapsen syntymän käsittely että 
ylipäätään uuden jäsenen liittämi
nen yhteisöön. Mainittakoon, että 
alkukirkon kasteessa oli usein kyse 
nimenomaan jälkimmäisestä, us
konnollisen yhteisön kannalta. Ni
men antaminen nivoutuu vahvasti 
yhteisön jäseneksi liittämiseen ja 
uuteen statukseen.

Ei kuitenkaan voi sanoa, että äs
ken kuvatulta yleisinhimilliseltä pe
rustalta järjestetty kaste olisi väistä
mättä puhtaan maallinen. Ensiksi, 
motiiveja voi olla monta, sekä ih
misten kesken että yhden ihmisen 
sisällä. Aikoinaan kristillisen kasva
tuksen saanut henkilö voi syvällä si
simmässään, tasolla joka ei ole edes 
täysin tietoinen, uskoa tai ainakin 
toivoa kasteen olevan aidosti pelas

tein. Elämän käännekohdat, jotka 
vetävät siirtymäriitillisyyttä ympä
rilleen magneetin tavoin, ovat kes
keisyydessään hengellisesti tärkeitä. 
Niissä on sisäsyntyistä pyhyyttä. 

Tätä voi lähestyä myös merkitys
järjestelmätermistön kautta. Mer
kitysjärjestelmä, system de sénse eli 
oikeastaan ”tarkoitusjärjestelmä”, 
on nimitys sille rakenteelle, jonka 
kautta merkitykset jäsentävät tie
tyn henkilön elämää ja maailman
katsomusta. Jonkun merkitysjär
jestelmässä esimerkiksi kultillisia 
muotoja saava jalkapallofanius voi 
toteuttaa samaa funktiota kuin seu
rakuntajäsenyys herätyskristillisen 
henkilön elämässä [ja joskus nämä 
kaksi yhdistyvät]. 

Puhtaasti maallisen henkilön 
merkitysjärjestelmässä kastetta voi
daan sanoa, ja usein sanotaankin, 
pyhäksi, koska siinä käsitellään kes
keisen merkityksellisiä ja luovut
tamattomia asioita. Tätä ”pyhän 
toimituksen” liittymäkohtaa maal
listen ja uskonnollisten käsitysten 
välillä kannattaa mielestäni pohtia 
enemmänkin, sillä se voi luoda sil
taa eri näkemysten välille. 

Toimitukset: elämän keskeis-
ten asioiden käsittelyä
Siirtymäriitit ja yhteisön keskeiset 
juhlat ovat samalla tapa käsitellä ih

Miten käsitellä 
maallistuvan kasteväen 
kanssa sitä, että kasteessa 
todella tapahtuu jotain?

mennä tärskäytin väärään 
taloon kastekeskusteluun. 
Hämärässä katsoin talon 
numeron väärin. onneksi oli 
sikäli tuttu perhe, että olin hei-
dän nuorimmaisen kastanut. 
mielenkiintoista oli se, että 
sekaannus paljastui vasta, kun 
aloin kysellä uutta tulokasta. 
siihen asti perhe tuntui usko-
van minun olevan oikeassa 
paikassa ja oikealla asialla. 
onneksi uusi tulokaskin löytyi 
tien toiselta puolelta juuri siitä 
osoitteesta kuin pitikin.

Jyri kitti, kajaani

Kastekommelluksia
 

tuksen portti Jumalan rakkauteen, 
vaikkei hän koskaan tätä lausuisi 
ääneen tai edes ajattelisi tätä sel
keästi. Kasteväen keskuudessa voi 
myös olla kasteen kristilliseen mer
kitykseen uskovia, vaikka vanhem
mat järjestäisivät kasteen muista 
syistä.

Lisäksi luterilaisen käsityksen 
mukaan elämän perusasiat nähdään 
Jumalan antamina lahjoina. Tietty 
pyhyys liittyy myös kasteeseen, 
joka järjestetään maallisin perus



24 1/2015, CRUX

kaste

miselämän olennaisimpia piirteitä. 
Tällä tarkoitan sitä, että siirtymärii
tit ovat samalla yhden tietyn tilan
teen rituaaleja ja toisaalta tiettyjen 
universaalisempien asioiden käsit
telypaikkoja. Häät ovat paitsi yh
den pariskunnan uuden statuksen 
yhteisöllinen käsittely ja heidän on
nestaan iloitsemista, myös samalla 
ylipäätään rakkauteen keskittyvä 
kulttuurillinen juhla. Tämä on ollut 
itselleni havahduttava ajatus (ehkä 
se on jollekulle toiselle itsestäänsel
vyys). Kulttuurimme tarvitsee hää
juhlia (ja niihin liittyviä oheisjuh
lia), sillä juuri muita yhteisöllisiä 
tapoja rakkauden ja parisuhteelli
suuden yhtä laajaksi juhlimiseksi ei 
ole. Häät ovat kirjaimellisesti rak
kauden juhla! 

Osallistujat käsittelevät näissä 
keskeisissä tilanteissa paitsi asian 
yhteisöllistä puolta, esimerkiksi 
hääparin irrottamista aiemmista 
perhesuhteistaan, myös yksilölli
sesti niitä teemoja, jotka väreilevät 
kyseisessä tilanteessa. Lapsikasteen 
kohdalla tällaisia keskeisiä teemoja 
on monta. Yhtäältä kyse on lap
sen syntymästä ja kaikesta siihen 
liittyvästä. Osallistuja kohtaa väis
tämättä esimerkiksi kysymykset 
omasta mahdollisesta vanhemmuu
destaan. Jos hänellä on lapsia, hä
nen mieleensä nousee se, millaista 
oli, kun lapsi tai lapset olivat noin 
pieniä. Lapseton ihminen vuoros
taan joutuu kohtaamaan lapsetto
muutensa, oli se sitten valittua tai 
tahdotonta. 

kerran kastekäynnillä 
sekosin kajaanissa naapuri-
kerrostaloon ja löysin ihan 
oikealla oven numerolla 
ovesta nimen korhonen. 
soitin reippaasti ovikelloa, 
jolloin aamutakissaan ja 
papiljoteissaan tuli nainen 
avaamaan ovea. änkytin: 
onkos täällä se lapsen 
kaste? - ei oo, eikä tuu, 
vastasi nainen ja paiskasi 
oven kiinni.

 Ilkka Raittila, Joensuu
 

Kastekommelluksia
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Kasteella on kristilliset 
tarkoitusperänsä, mutta se 
on myös syntymän, elämän, 
ilon kiertokulun  ja yhteisön 
jäseneksi tulemisen juhla.

Toisaalta kasteessa elää vah
vana, musiikkivertausta käyttääk
seni, sellainen pääteema, kantava 
melodia, joka soi kaikissa toimituk
sissa: elämän kiertokulku. Taus
talla on kuolevaisuus, sukupolvien 
vaihtuminen ja ylipäätään ajan ku
luminen. Liityn itse heihin, jotka 
pitävät tätä teemaa keskeisenä us
konnon taustatekijänä. Uskonnossa 
on kyse mielekkyyden etsimisestä 
katoavaisuuden keskellä. Kasteessa 
tämä elämän kiertokulku näyttäy
tyy ennen kaikkea iloisessa valossa, 
kevään ja uuden elämän riemuna. 
Samalla kuitenkin taustalla häiläh
telee, ainakin ohikiitävästi ja vanho
jen mielissä, haikeus katoavaisuu
desta. Haikeutta kuitenkin lievittää 
tietoisuus siitä, että lapsessa elämä 
jatkuu. 

Papin on ymmärrettävä nämä 
kasteeseen liittyvät keskeiset teemat 
ja tunnot, jotta hän voi palvella ih
misiä parhaalla tavalla. Kasteella 
on kristilliset tarkoitusperänsä, 
joista kohta lisää, mutta se on myös 
syntymän, elämän, ilon, kiertoku
lun ja yhteisön jäseneksi tulemi
sen juhla. Jos kirkko ei anna tilaa 
näille tunnoille, ihmiset alkavat et
siä uusia muotoja niiden ilmaise
miseksi. Etenkin tätä tapahtuu ny
kyisessä tilanteessa, jossa vanhat 
auktoriteetit eivät enää sido ihmisiä 
yhtä vahvasti asioiden perinteiseen 
järjestämistapaan. Seurauksena on 
varpajaisriittejä, jotka osittain muis
tuttavat kastetta, mutta joissa on 
usein lisätty ilmaisutapoja edellä 
mainituille teemoille. Osittain tämä 
liittyy myös osallistumisen tarpee
seen, jota osa (kasvava osa?) ny
kyihmisistä kokee. Esimerkkinä 
toimikoon olemassa oleva varpa
jaisrituaali, jossa tilaisuuden osal
listujat vuorotellen kastavat vauvan 
varpaita veteen ja lausuvat ääneen 
hyviä asioita, joita tälle toivovat (ja 
kenties lupaavat edistää). 

Papeilla ja muilla asiasta kiin
nostuneilla kristityillä on haaste li
sätä mahdollisuuksia edellä mai
nittujen tuntojen ilmaisemiseen ja 
mahdollisesti yhdessä toteuttami
seen. Yhdessä toteutettu esirukous 
on jo hyvä alku, mutta moni kai
paa vielä toiminnallisempia tapoja. 
Usein näitä lienee viisasta (ja ohjei
den mukaista) sijoittaa varsinaisen 
kastetoimituksen rajoille, mutta kui
tenkin yhteisiksi osiksi tilaisuutta. 
Se, miten tämä tapahtuu, on erilli
sen kirjoituksen ja ennen kaikkea 
yhteisen pohtimisen aihe, ja saa lo
pullisen muotonsa aina tilaisuus
kohtaisesti. Joka tapauksessa jo se, 
että pappi ymmärtää asian tärkey
den, muokkaa hänen tapaansa to
teuttaa toimitukset ja hänen sanava
lintojaan.

Ristiriidat kasteen  
merkityksen suhteen
Tämän kirjoitussarjan myöhemmät 
osat käsittelevät eri toimituksia. Jo 
tässä vaiheessa on kuitenkin todet
tava, että kaste on erityistapaus: 
juuri kasteen kohdalla voi esiintyä 
vahvin ristiriita yleisinhimillisten 
keskeisten tarpeiden ja kristinus
kon omien opillisten periaatteiden 
välillä. Häissä iloitaan rakkaudesta 
ja liitosta, hautajaisissa käsitellään 

toimitin kotikastetta. sytytin 
kastekynttilän. kohotin kas-
tekynttilää sanoessani ”minä 
olen maailman valo”, jolloin 
yläpuolellani oleva palohälytin 
alkoi vinkua.

tuomo Mantere, Lohja

olimme pienehkössä kodissa 
paavalin seurakunnassa. kun 
kasteen hetki on käsillä, 
huomaan, että kastemaljassa 
ei ole vettä. otan maljan 
arvokkaasti käteen ja totean, 
että haen pyhän kasteve-
den. kävelen rauhallisesti 
läheiseen vessaan kastemalja 
koholla. kun lähden vessasta 
takaisin kastepöydän ääreen, 
huomaan, että ihmiset ovat 
seuranneet minua vessan 
ovelle ja edelleen seuraavat 
perässä kastepöydän luo. ta-
vallisesta vedennoudosta tuli 
ikään kuin liturginen osa toi-
mitusta. sitä seurattiin kunni-
oituksella ja hartaudella. ehkä 
ihmiset ajattelivat, että näin 
kasteessa toimitaan yleisesti. 

 Juha Valkeapää, Helsinki

Kastekommelluksia
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surua ja yhteisön jäsenen poistu
mista elävien kirjoista (vaan ei Elä
män Kirjasta, toivottavasti). Mutta 
kasteessa perinteinen kristillinen 
näkemys ei keskitykään synty
mään, vaan uudestisyntymään. 

Yhä on toki suomalaisia kas
teita, joissa vanhemmat pitävät 
kastetta ennen kaikkea pelastuk
sen porttina. Mutta tämän motii
vin selkeä korostuminen on koke
musteni ja tietojeni mukaan sangen 
harvinaista kansankirkossamme. 
Kuten edellä sanottu, tämä ei tar
koita täyttä maallistumista, vaan 
useimmiten sitä, että erilaisia mo
tiiveja ilmenee. Toki osa van
hemmista ei pidä kastetta lain
kaan  pelastusasiana, mutta tätä on 
yleensä vaikea selvittää. Onneksi 
luterilaisen käsityksen mukaan riit
tää, että joku uskoo ja että jollain 
riittävällä tavalla huolehditaan kris
tillisestä kasvatuksesta. 

Kastekaavamme on kuitenkin (ja 
tietenkin) perusluterilainen. Tästä 
syntyy monia ymmärrysvaikeuksia 
papin ja osallistujien välille. Pappi 
tietää, ainakin jos on oppinsa saa
nut, mihin lause ”synnin, kuole
man ja pahan vallasta” liittyy. Mutta 
osallistujat, jotka keskittyvät synty
män iloon, peljästyvät kuullessaan 
nämä sanat. Vaikka olisimmekin 
sitä mieltä, että juuri näitä sanoja tu
lee käyttää, harva lienee sitä mieltä, 
että ihmisten säikyttely on tarkoi
tuksenmukaista. Jos käyttää vaikeita 
sanoja, on osattava sitä ennen ra
kentaa ymmärryksen siltaa. Yksi ka
ruimmista epäonnistumisista oli se 
toimitus, jossa eräs pastori, hyvää 
tarkoittaen, totesi, kuinka kastettu 
lapsi ”on nyt valmis kuolemaankin”. 
Miltä vanhempien korvissa kuulos
taa yllättäen kuultu tällainen lause, 
jossa elämänsä edessä oleva vauva ja 
kuolema liitetään yhteen?

Pappi joutuu tasapainoilemaan 
kastetta toimittaessaan. Yhtäältä 
hänen tulisi saada välitettyä viesti 
siitä, että kasteessa todella tapah
tuu jotain. Kyse ei ole vain puh
taasti vertauskuvallisesta yhteisölli
sestä riitistä, vaan aidosta Jumalan 
rakkauden lahjasta, jolla on reaali
set vaikutukset. Esimerkiksi Suomi 
olisi aivan erilainen, jos väkeä ei 
olisi kastettu ja kristillisesti kasva
tettu – näin uskon. Toisaalta papin 
tulee huomioida kasteessa ilmene
vät yleisinhimilliset piirteet ja odo
tukset, joita ei pidä myöskään vä
heksyä. 

Millaisia ensiaskelia on käytän
nössä tehtävissä? Ajattelen, että 
meidän pappien tulisi varmistaa, 
että käsittelemme kasteessa riittä
vällä tavalla iloa lapsen syntymästä 
ja samalla asian järisyttävyyttä. 
Lapsikaste saa mielestäni roh
keasti olla sekä lapsen syntymän 
juhla (ja etenkin ensimmäisen lap
sen kohdalla vanhempien vanhem
miksi tulemisen juhla!) että Jee
suksen käskyn mukainen Jumalan 
lahjoittavan armon juhla. Meidän 
tulisi myös yhdessä miettiä, mi
ten lisäämme osallistavia mahdolli
suuksia heille, jotka niitä haluavat. 
Voisiko esimerkiksi kasteen jälkeen 
olla hetki, jossa pappi vanhempien 
kanssa sovitun mukaisesti rohkai
see kasteväkeä tulemaan lapsen luo 
ja lausumaan tervehdyssanansa? 

Toisaalta on haasteena se, mi
ten käsitellä maallistuvan kaste
väen kanssa sitä, että kasteessa to
della tapahtuu jotain. Miten avata 
sitä, että ”hän saa turvan kestävän, 
kasteen lahjan, elämän” (virsi 216) 
ja ”paljon enemmän, kuin ymmär
rämme, taivaan Isä kasteessamme 
annoit” (virrestä 217)? Pyhälle 
Hengelle riittää töitä, mutta on
neksi Hän on.r

olin unohtanut stolan 
kotiin ja pyysin kastettavien 
kaksosten äitiä tuomaan 
kaikki kaulaliinat, mitä hän 
löytää. valitsin niistä kaksi, 
koska ne olivat samanlaisia. 
peilistä tajusin, että nehän 
ovat liturgiset värit, vihreä ja 
violetti. kastaessa huomasin, 
siis en tiennyt etukäteen, että 
pojalla oli vihreä rusetti ja ty-
töllä violetti. kaikki muut kuin 
äiti luulivat, että onpa pappi 
tyylitajuinen.

Haka kekäläinen, Helsinki 

tein kastetoimituksessa ihan 
normaalisti ristinmerkkiä vau-
valle: ”ota pyhä ristinmerkki 
otsaasi ja rintaasi...” vauvalta 
putosi tutti, jonka nostin ja 
sanoin ajatuksissani: ”ota 
tutti suuhun.” teksti jatkui: 
”merkiksi siitä, että ristiinnau-
littu ja ylösnoussut jeesus 
kristus on sinut lunastanut ja 
kutsunut opetuslapsekseen.”

Pappi Helsingistä 

Kastekommelluksia
 

Jatka keskUsteLUa 

FaCeBOOkIN 

akItaattORIssa
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”e läkkeelle jäätyäni 
elämä on ollut aika 
yksitoikkoista. 
Kuljen toista ka

tua ylös, toista alas. Yksitoikkoista 
on.” Näin totesi eräs kollega joita
kin vuosia sitten. Itse en ole koke
nut tätä elämänvaihetta tällaiseksi. 
Päinvastoin. Nyt on ollut aikaa pal
jon sellaiseen, johon aikaisemmin 
ei paljon ollut mahdollisuuksia. 

Lueskelua. Olen tutustunut hyl
lyssäni oleviin lukemattomiin kir
joihin ja lukenutkin aika monia 
niistä. Tietenkin teologisia kirjoja 
on tullut luettua, mutta erityisesti 
historiateoksia. Toki kevyempääkin 
olen lueskellut. Suosittelen siis luke
mista. Nyt voi lukea vähän rennom
min kuin virassa ollessa.

Lähipiirin uudelleen löytämi
nen. On ollut uusi kokemus löytää 
lähimmät ihmiset uudelleen. Tar
koitan tällä lähinnä omaa vaimoa 
ja lapsia ja heidän perheitään. Kyllä 
seurakunnankin virassa ollessa voi 
vieraantua läheisistään. Työ ja sii
hen liittyvät tehtävät voivat viedä 
täysin sen ajan, joka on käytettä
vissä. Kotona voi tuntua siltä, että 
olen sielläkin töissä.

Matkustelua ja lomaasunnolla 
oleilua. Eläkkeellä ollessa on ollut 
mahdollista toteuttaa monia sellai
sia matkoja, joihin ei aikaisemmin 
ollut mahdollisuuksia. On ollut an
toisaa tutustua kirkkomme ulko
suomalaistyöhön, lähinnä Meri
mieskirkon työhön. Suomalainen 
kristillisyys vaikuttaa varsin paljon 

Eläkepäiviinkin voi tulla 
suorituspaineita ja liiaksi 
aikataulutusta.

Terve sielu 
terveessä ruumiissa

myös ulkomailla. Kotimaan mat
kustelu on rajoittunut lähinnä Tu
run ja Rauman välille. On ollut mu
kava käväistä ja joskus viipyä myös 
talviseen aikaan vähän pitempään
kin lomaasunnolla luonnon hiljai
suudessa ja rauhassa.

Rentoutumista ja fyysisen kun
non ylläpitoa. Kyllä eläkepäiviinkin 
voi tulla suorituspaineita ja liiaksi 
aikataulutusta. Varsinkin ensimmäi
set eläkevuodet elin liiaksi kalen
terin mukaan. Nyt olen enemmän 
pyrkinyt siitä vapautumaan. Eri
tyisesti lomaasunnolla on mukava 
puuhastella metsätöitten, puun
hakkuun ja puutarhanhoidon pa
rissa. Myös uinti ja sauna, pyöräily 
ja kävelyretket ovat olleet tärkeitä 
kunnon vaalijoita. Terve sielu ter
veessä ruumiissa on hyvä toimin
taohje. Myös penkkiurheilu on mi
nulle tärkeää. Seuraan Rauman 
Lukon pelejä joskus liiankin inten
siivisesti.

Lopuksi. Olen edellä kertonut 
siitä, mitä elämääni on sisältynyt 

viime vuosina ollessani eläkkeellä. 
Jokaisella on omat harrastukset ja 
elämäntavat. Myös oman uskon
elämän hoitaminen on tärkeää. On 
suurenmoista saada istua kirkon 
penkissä sanankuulijana. Yhteinen 
jumalanpalvelus on tärkeää hengel
lisen elämän hoitamista. Siitä saa 
voimaa myös kaikkeen muuhun elä
mään. Toivotan kaikille eläkeläisille 
hyviä eläkepäiviä. Kyllä tämä on 
mukavaa aikaa! r

RaUNo Heikola, tt, 
tuomiorovasti emeritus, turku 

eläkeläiseN mietteitä
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Musiikki  

kastetoimituksissa 
lapsen kasteessa yhdistyvät kaksi perustavanlaatuista asiaa: Jumalan rakkaus 
lasta kohtaan ja vanhempien rakkaus lasta kohtaan. mitenkä nämä voisivat näkyä 
musiikissa? miten kohtaavat pelastuksen teologia ja herkkyyden ajatukset?

kaisa-leeNa HaRjUNmaa-HaNNikaiNeN 
Kanttori, vihdin seurakunta

H istorian saatossa 
on ollut monen
laisia kastekäytän
töjä, ja nykyään 
yleisimmin kaste 

toimitetaan kotona eikä kirkossa. 
Niinpä käytäntö lienee yleensä, että 
kanttori ei ole kastetoimituksessa 
läsnä. Aiemmin oli tapana suorit
taa kasteita jumalanpalveluksen jäl
keen, ja sinne voivat tulla kaikki 
halukkaat samaan aikaan, ja kant
torikin oli yleensä paikalla virsiä 
säestämässä. Nykyään kirkkokas
teetkin toteutuvat yleisimmin ilman 
kanttoria, mutta eivät ilman musiik
kia, joten on tärkeää vähän pohtia, 
millaisia mahdollisuuksia musiikin 
suhteen niissä on.

Pappi on useimmiten ainoana 
työntekijänä kasteessa, ja mikäli 
hän arastelee omaa laulamistaan, ti
lanne voi olla hyvinkin stressaava. 
Jos pappi ei ole varma omasta osaa

misestaan, onkin parempi turvau
tua laulutaitoisiin kuin esittää osaa
vaa. Yleensä kasteväen joukossa on 
hyviä laulajia tai soittajia, ja heitä 
voi pyytää rohkeasti esilaulajaksi tai 
säestäjäksi. Laulun johtamisen vas
tuun antaminen perheenjäsenille 
tai muille läsnäolijoille voi olla erit
täin merkittävää myös osallistami
sen näkökulmasta. Tämä kannattaa 
ottaa esiin jo kastekeskustelussa ja 
varmistaa, että mikäli tällainen hen
kilö löytyy, hän saa valmistautua ti
lanteeseen. 

Jos virret eivät ole tuttuja, kan
nattaa niitä opetella etukäteen. 
YouTubesta löytyvät yleisimmät 
kastevirret, ja kaikki virsisävelmät 
ovat virret.netsivustolla. Sointuvir
sikirja saattaa olla myös tarpeelli
nen apuväline. Joku läsnäolijoista 
saattaa mielellään esittää jonkun 
laulun tai soiton, jolloin musiikilli
nen rikkaus nousee osallistujista it

sestään, ja tähän kannattaa heitä 
rohkaista. Tilaisuuden luonteeseen 
sopii paremmin vaatimattomampi
kin yhteislaulu kuin vaikkapa äänit
teeltä kuunneltu tai sen säestyksellä 
laulettu, mutta toki tästäkin kannat
taa keskustella kastekeskustelussa ja 
arvioida tilanne tapauskohtaisesti. 

Nykyinen kanttorinvirkojen 
määrä suhteessa pappien virko
jen määrään ei mahdollista sitä, 
että kanttori voisi olla säännölli
sesti mukana kastetoimituksissa, 
vaikka ne tapahtuisivatkin kirkossa. 
Useimpien seurakuntien käytäntö 
on kuitenkin, että jos perhe erityi
sesti toivoo kanttoria, ja hänellä on 
muitakin kanttorin osaamista edel
lyttäviä tehtäviä kuin virsilaulun 
johtaminen, pyritään se mahdollis
tamaan. 

Musiikin rikkaudet ovat pohjat
tomat tässäkin yhteydessä, mutta 
usein monet reunaehdot sitä rajoit
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Musiikki  

kastetoimituksissa 

tavat: tilaisuudesta ei haluta liian 
pitkää, urut ovat urkuparvella kau
kana toimitukseen osallistujista ja 
niin edelleen. Messun yhteydessä 
oleva kaste voidaan toteuttaa mu
siikillisesti varsin rikkaasti. Olisikin 
suotavaa, että mahdollisuutta kas
teen liittämiseen messun yhteyteen 
pidettäisiin selkeästi esillä seura
kunnissa. 

Ystävä sä lapsien  
– onko muita vaihtoehtoja?
Seurakunnan työyhteisössä on tär
keää käydä keskustelua kastetoi
mitusten musiikista ja siitä, miten 
kanttorien ammattitaitoa voidaan 
hyödyntää, vaikka he eivät osallis
tukaan itse toimituksiin. 

Messun yhteydessä oleva kaste voidaan toteuttaa musiikillisesti varsin rikkaasti. Olisikin suotavaa, että mahdollisuutta 
kasteen liittämiseen messun yhteyteen pidettäisiin selkeästi esillä seurakunnissa. 

Kuva: jorma HanniKainen 

Kanttorit voivat laatia suositusvir
silistoja, ja niitä voidaan yhdessä 
harjoitella. Eräässä seurakunnassa 
kaikissa työkokouksissa lauletaan 
ja opetellaan jokin sellainen virsi, 
jota työntekijät eri tilanteissa voi
vat käyttää, ja samalla työntekijöi
den virsirepertuaaria laajennetaan. 
Kanttorit myös antavat vinkkejä 
laulun johtamisesta selviytymi
seksi. Monissa seurakunnissa on 
tehty perheiden avuksi kastevirsien 
ja laulujen monistevihkoja. Täl
laisia jo valmiita vihkoja olisi hie
noa saada yhteiseen jakoon vaik
kapa Akitaattori facebookryhmän 
kautta.

Enää ei ole itsestään selvää, että 
eri sukupolvilla on yhteisiä virsiä, 
jotka kaikki osaavat. Kaikessa kas

Ei ole 
itsestään 
selvää, että eri 
sukupolvilla 
on yhteisiä 
virsiä, jotka 
kaikki osaavat.
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vatustyössä tulisi miettiä, mitkä 
ovat seurakunnassamme ne virret, 
jotka läpäisevät lapsi, nuoriso, ai
kuis ja eläkeläisikäkaudet. Kirkolli
set toimitukset eivät ole kasvattami
sen ja opettamisen paikkoja, vaan 
jumalanpalveluksia, ja kasvatustyö 
pitää tehdä ennalta. Ei ole itsestään 
selvää edes enää, että kaikki osaavat 
varmaankin yleisimmin kasteessa 
lauletut virret, Ystävä, sä lapsien 
(492), Jumalan kämmenellä (499) ja 
Mä silmät luon ylös taivaaseen (490).

Varsin käyttökelpoinen virsi on 
tutulla Herraa hyvää kiittäkää sä
velmällä laulettava kastevirsi 216. 
Virsikirjan liiteosassa on myös tuo
reita tekstejä tutuilla sävelmillä nu
merot 806–810, joista tutuimpia sä
velmiä Ystävä sä lapsien sävelmällä 
olevat 806 ja 808, Jumala loi sävel
mällä oleva 809 ja muun muassa 
Jo varhain, Herra annoit sävel
mällä oleva 810. Muita suositelta
via ja opettelemisen arvoisia kaste
toimitukseen hyvin sopivia virsiä 

ovat: Jo ennen syntymääni (396), Kun 
on turva Jumalassa (397), Syliisi hel-
lään sulje (468), Hyvä Jumala, kiitän 
kodista (471), kaikki osaston ”Lap
set” virret (490–503) ja Herra, kädel-
läsi (517).

Kirkkovuotta kannattaa myös 
hyödyntää virsivalinnoissa. Erityi
sesti joulun aikaan sopivat monet 
jouluvirret ja laulut, joissa synty
män ihme on vahvasti läsnä. Kii
tosvirret sopivat erinomaisesti kas
tetoimitukseen, vaikkapa Jumala 
loi (135) tai Herraa hyvää kiittäkää 
(332). On hyvä aina miettiä, että 
virret tai laulut olisivat mahdolli
simman monen osaamia.

Täynnä kiitosta  
ja hämmästystä
On sääli, että hieno Egil Hovlandin 
säveltämä kastevirsi 217 Täynnä kii-
tosta ja hämmästystä on niin sanottu 
uniikkivirsi, eli samalla sävelmällä 
ei ole muita virsiä, jolloin se ei tule 

tutuksi missään muussa tilanteessa. 
Sitä voisi kuitenkin laulaa erilaisissa 
perheiden tilanteissa, ja näin tehdä 
sitä tutuksi. 

Virsi sopii myös elämänkulkuvir
reksi messussa esirukouksen yhte
ydessä niin, että kastettujen nimien 
jälkeen lauletaan säkeistöt 1 ja/tai 
2, avioliittoon aikovien nimien jäl
keen säkeistöt 3 ja/tai 4 ja kuollei
den nimien jälkeen säkeistö 5. Olisi
kin toivottavaa, että esirukouksen 
yhteydessä myös kastettuja (samoin 
kuin avioliittoon aikovia) muistet
taisiin musiikillisella ilmiasulla.

Lasten virsi -kirja
Kastetoimituksessa voidaan käyttää 
myös Lasten virsi kirjaa, jossa on 
moni mainituistakin virsistä, mutta 
lisäksi muita vaihtoehtoja. Lasten 
virsi 2012 kirjassa on muutama 
uusi kastelaulu yhteislauluksi tai 
esitettäväksi: Kastejuhla pehmeä kol
mijakoinen keinuttelulaulu, Pikkui-
nen lapsi näkee sen vähän tämän ajan 
psalmilaulua ja Suuri on maailma 
näistä helpoin, yhteislauluksi sopi
vin. Kasteosaston ulkopuoleltakin 
löytyy monia sopivia lauluja.
  

Psalmilaulu 
Psalmilaulu on ajattomuudessaan 
puhuttelevaa ja houkuttavaa juuri 
kastetilaisuudessa. Seurakunnan 
kertosäkeeksi voi ottaa vaikkapa sä
keen jostain tutusta virrestä. 
Luovuus, rohkeus ja kollegiaalinen 
yhteistyö käyttöön musiikkia mietit
täessä! r

Kirjoitus pohjautuu osittain kanttorien 
Facebook-ryhmässä käytyyn keskuste-
luun aiheesta.

Jatka keskUsteLUa 

FaCeBOOkIN 

akItaattORIssa

Kuva: jorma HanniKainen 
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a lkanut vuosi merkitsee 
varmasti monelle sitä, 
että joutuu katsomaan 
kahteen eri suuntaan. 

Päällimmäisenä mielessä on, mitä 
kaikkea lähitulevaisuudessa pitäisi 
tehdä ja toivoisi tapahtuvan. Toi
saalta tulee pohdittua myös sitä, 
mitä menneenä vuotena tapahtui ja 
voisiko siitä kenties oppia jotain. 

Itse olen pari viimeisintä vuotta 
saanut tutustua teologien työllisyys
asioihin. On täysin luonnollista, 
että valmistumisen jälkeinen työ
elämä kuuluu opiskelijoiden vakio
puheenaiheisiin. Papin työ ja siihen 
kuuluvat eri asiat on laaja teema, 
josta kirkon virkaan suuntaavat 
opiskelijat haluavat tietää varsin 
paljon.

Uskoisin, että tieto teologien 
työllisyystilanteen heikentymisestä 
on saavuttanut opiskelijat. Ehkä 
tästä syystä monien kysymykset 
liittyvätkin vastaisuudessa entistä 
enemmän työelämässä jaksami
sen sijaan työelämään pääsemiseen. 
Monien teologien kohdalla tämä ni
menomaan merkitsee pappisvihki
mystä ja sen saamisen edellytyksiä. 
Jokaisella on varmasti tästä syystä 
omat kysymyksensä ja huolenai
heensa. Mikä on portfolio? Keneen 
otan valmistumisen lähestyessä yh
teyttä? Miten taloustilanne vaikut
taa pappisvihkimyksiin? 

Edelliset kysymykset ovat ilman 
muuta vakavasti otettavia ja ajan
kohtaisia. Kirkon virkaan suun
taavan opiskelijan kuuluukin olla 
näistä asioista kiinnostunut. Haas
teena on pikemminkin se, millainen 
mielikuva nykyisessä tilanteessa voi 
opiskelijalle kehittyä. Näyttääkö tu
levaisuus kohtuuttoman synkältä ja 

patrik jansson
teoloGiaN opiskelija,  
Helsingin yliopisto

näyttääkö tulevaisuus 
kohtuuttoman synkältä  
ja työelämään pääseminen 
vaikeudessaan 
lannistavalta tehtävältä?

Kohti rohkaisevaa ilmapiiriä

opiskelijaviNkkeli

työelämään pääseminen vaikeudes
saan lannistavalta tehtävältä?

Mielestäni haasteena ei siis ole, 
ettei tietoa ja kannustusta olisi saa
tavilla. Esimerkiksi Helsingin yli
opistossa toteutetaan ympäri 
vuoden työllistymistä koskevia tilai
suuksia ja opiskelijoiden kysymyk
siin tarjotaan vastauksia. Kuiten
kin, vaikka itse koen, että apua on 
saatavilla, jollakin kokemus voi olla 
täysin toinen. Jos opiskelijalla on 
jostain syystä sellainen tunne, että 
työllistyminen on liian vaikeaa, ei 
tätä tunnetta välttämättä voi pois
taa yksittäisellä infolla tai tapahtu
malla. 

Ehkä nyt ja vastaisuudessa tu
lisi edistää sitä, että opiskelijoi
den keskuuteen syntyisi kannus
tava ja rohkaiseva ilmapiiri, jossa 
työllisyystilanne ei pääse muodos
tumaan lamaannuttavaksi uhaksi. 
Hyvä  ilmapiiri syntyy monista eri 
asioista, mikä tietysti vaatii suju
vaa yhteistyötä, tiedonvälitystä ja 
aktiivisuutta eri osapuolten ja toi
mijoiden välillä. Itsellänikin on pei
liin katsomisen paikka. Kuinka voin 

opiskelijana olla mukana edistä
mässä rohkaisevampaa ilmapiiriä? 

Tänäkin vuonna työelämä
kysymykset ovat varmasti keskei
siä. Sellaisia niiden kuuluukin olla. 
Tärkeää on, että opiskelijan on 
mahdollisimman vaivatonta saada 
vastaus mieltä askarruttaviin kysy
myksiin, ja ehkä ennen kaikkea ko
kea, ettei niiden kanssa tarvitse pai
nia yksin. Tämän eteen on tehty 
paljon hyvää työtä. Nyt on tärkeää, 
että opiskelijat saisivat opiskella ja 
suuntautua valmistumisen jälkei
seen aikaan ilman pelkoa. r
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Kastekeskustelun  
”hÄtÄvara” 

minut vihittiin papiksi vuoden 1973 tammikuun alussa. 
Jo vihkimistä seuraavana lauantaina sain tehtäväkseni 
siunata haudan lepoon yhden seurakunnan jäsenen. 
Silloin olin aika eksyksissä! Olin ollut hautajaisissa vain 
lapsena ja nuorena lähisukulaisteni kuoltua. miten 
nyt oikein pitäisi pappina toimitus hoitaa? - Onneksi 
oli tuttuja pappeja, joille saattoi soittaa ja kysyä, jopa 
kaikkein yksinkertaisimpia asioita: miten laitan sen 
hiekan, missä seison ja niin edelleen. Sain auttavat 
neuvot, silloin hätävaraksi ensimmäisiin toimituksiini! 

kaRi pekka kiNNUNeN
eläkerovasti, Tuusula

O n hyvä, että nykyään  
ordinaatiokoulutuk
sessa näitä asioita 
opetetaan. Itse sain 
2000luvun taitteessa 

olla muutamana vuotena jakamassa 
oppimaani teologisen tiedekunnan 
valinnaisella kurssilla ”Toimitusten 
teologia ja käytäntö”. 

Etsin tätä kirjoitusta varten van
hat opastukseni ja myös täydensin 
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niitä. Olisiko tässä ”uuden papin 
hätävara” sellainen kuin oli aikoi
naan yhteydenottoni kokeneempaan 
ystävä pappiin?

Nykyään meillä on uuteen toimi
tusten kirjaan liittyvä ”Kirkollisten 
toimitusten opas”, joka antaa hyvät 
perusohjeet papille (ks. netistä). Seu
raavassa kuitenkin kirjoitan jotain 
pappisuralla oppimaani, sellaista, 
jota oppaissa osaksi ei ole. Tämä siis 
keskustelua käyvän ja toimittavan 
papin näkökulmasta tehtynä.

Toimituskeskustelun  
paikka ja aika

keskustelun paikkana mielestäni 
paras on lapsen koti. Siellä näkee 
ja kokee niin paljon perheen kult
tuurista! Siellä saa olla vieraana, ei 
olla isäntänä. Tietenkin jos kaste ta
pahtuu kirkossa tai muussa seura
kunnan tilassa, keskustelu voi olla 
luontevaa käydä tuossa tai lähei
sessä paikassa, jotta voi sopia van
hempien kanssa kaikista yksityis
kohdista paikan päällä. 

Itse pidän parhaana, että pai
kalla on perhe: vanhemmat ja lapsi 
tai lapset. En pyydä tähän tilantee
seen isovanhempia, kummeja ja 
muita läheisiä. Kyse on kuitenkin 
varsin intiimistä keskustelusta. Jos 
perheen muita lapsia tulee paikalle 
seurakunnan tilaan, varaan heille 
askarreltavaa, piirustusvälineitä tai 
legoja, joita olen sinne hankkinut. 

Kastevarauksen pohjalta pyydän 
virastosta äidin/vanhempien perus
tiedot. Ne kertovat jotain äidistä, 
perheestä ja ehkä myös isästä. Näin 
voin orientoitua tapaamiseen.

Olen pyrkinyt siihen, että ta
paaminen ja kastekeskustelu olisi
vat kastetta edeltävällä viikolla, vii
meistään kasteviikon alussa. Joskus 
kaste kodissa halutaan tehdä mo
niste juhlan kulusta.

Keskustelin tämän kirjoituksen 
johdosta erään pohjoissuomalai
sen papin kanssa. Hän kertoi, että 
hänkin käy kastekeskustelut, vaikka 
etäisyyttä on paljon. Hän totesi, 
että vanhemmat tulevat tuolloin 
juhlavalmisteluja varten taajamaan. 

Silloin tapaaminen onnistuu pit
kistä matkoistakin huolimatta.

On suuri muutos kirkon käytän
nöissä, että lapsen vanhemmat tai 
ainakin toinen heistä tavataan lähes 
aina ennen kastetta. Tuo keskustelu 
on tärkeä kontaktin syntymisessä 
ja siinä saadaan myös keskeinen ai
neisto kastepuhetta varten.

Olen vain kerran koko pappis
urani aikana ollut toimittamassa 
kritillistä toimitusta ilman etu
käteistä kohtaamista. Silloin vih
kimistä haluavat tulivat kuulutus
todistuksineen suoraan virastoon 
minua, päivystävää pappia, tapaa
maan. Mielestäni mahdollinen on 
sekin vanha käytäntö, että kas
tetoimitusta toivovat voivat heti 
 jumalanpalveluksen jälkeen saada 
lapsensa kastetuksi ilman etukä
teistapaamista. Joillekin vanhem
mille voi olla tärkeä asia tuoda lap
sensa ilman etukäteisvalmisteluja 
kasteelle! Mutta tällainen taitaa 
olla jo mennyttä kulttuuria. Tätä
kin kannattaisi kuitenkin seurakun
nissa harkita, jos ajattelee vaikka 
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ilman isompia keskusteluja tapahtu
via avioliittoon vihkimisiä eri puo
lilla maamme seurakuntia tai pe
rinteisen kastamistavan myönteisiä 
puolia

Kastekeskustelun vaiheet

Lapsikeskeinen vaihe
Seurakuntani naispuoliset papit 
opettivat minulle: tervehdysten ja 
onnittelujen jälkeen keskipisteenä 
on lapsi. Aikoinaan keskustelin lä
hinnä äidin/isän kanssa ja lapsi oli 
lähes ”rekvisiittaa”. Nyt olen oppi
nut ensiksi katsomaan lasta ja tutus
tumaan häneen. Juttelen hänelle ja 
hänestä. Onnittelen tällöin vanhem
pia ja mahdollisia sisaruksia. 

Kyselen nuo normaalit kysy
mykset: milloin hän syntyi, menikö 
kaikki odotusaikana hyvin, pystyikö 
isä olemaan paikalla, tiesittekö 
kumpi oli syntymässä, nukkuuko 
nyt hyvin, millainen persoona hä
nessä on näkymässä ja niin edel
leen? Varmaan erityisesti miespapin 
tulee huomioida, ettei kysele liiaksi 
synnytykseen ja vaikkapa imetyk
seen liittyviä asioita. 

Tärkeä kysymys on ollut, onko 
hän Jumalan antama yllätysvauva 

vai olitteko te häntä suunnitelleet ja 
jo toivoneet.

Parikeskeinen vaihe
Pyydän sitten vanhemmilta näin 
tutustuttuamme rekisteröinti
kaavakkeen. Siitä näen vanhem
pien, ainakin äidin ja lapsen tiedot. 
Kysyn varmistukseksi sen, onko 
lapsi tunnustettu, jos isän nimeä ei 
kaavakkeessa ole. Vaikka tätä tietoa 
ei tarvita (se on jo virastossa), lai
tan kaavakkeeseen aina asiasta mer
kinnän. Tämä tekee kysymyksestä 
asiallisen ja voin sitten asiasta kes
kustella.

Jos vanhemmat ovat minulle 
tuntemattomia, kyselen heiltä joita
kin perusasioita aiemman keskuste
lun jälkeen: mistä he ovat kotoisin, 
mitkä ovat heidän ammattinsa ja 
niin edelleen. Nämäkin antavat ai
neksia kastepuhetta varten. Jatkan 
kysellen heidän tapaamisestaan ja 
muuta parisuhteensa historiasta, jos 
en ole heitä jo vihkinyt tai minulla 
ei ole muistiinpanoja aikaisem
masta tapaamisesta. 

Tärkeää on puhua myös siitä, 
mitä äidiksi ja isäksi tuleminen 
heille heidän elämänsä tässä vai
heessa merkitsee. Kotikasteiden yh
teydessä kysyn myös heidän kodis
taan. Uudessa kodissa he toivovat 

usein kodinsiunausta, jos sitä osaan 
kysyä. 

Tämä keskustelun vaihe an
taa kastepuheen keskeiset ainekset! 
Siitä tulevat puheen juuret. Kaste
puheen teologiset ja opetukselli
set ainekset voin useimmiten liittää 
johonkin siihen, mitä vanhemmat 
ovat kertoneet. En kastekeskuste
lussa yleensä ”opeta” kasteesta. 
Uskon, että kasteen merkitys tulee 
keskustelussa saamieni virikkeit
ten kautta toimituksessa ymmärre
tyksi ja heitä persoonallisesti kos
kettavaksi. Kastehetken tulee olla 
niin sanotusti näköinen, juuri hei
dän perheelleen toimitettu. Tiedän, 
että monet toimittavat kasteen aina 
samat sanat puhuen, ja ihan oikein 
niinkin, kasteen teologiaan liittyen. 
Minusta kuitenkin on tärkeää, että 
kastetilaisuus on ”näköinen”, kuten 
jo kirjoitin sekä perheen että teolo
gian kannalta.

Kastetoimitukseen 
keskittyvä vaihe
Tämän vaiheen jälkeen sovimme 
kastetoimituksen kulusta. Tällöin 
ilmapiiri on todennäköisesti edel
lisen keskustelun pohjalta lähei
nen. Nykyään ei riitä, että pappi 
sopii puhelimitse tai muutoin il

kaste
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man tapaamista toimituksen ku
lusta, henkilöistä, nimistä ja muusta 
tarpeellisesta. Ihmisten elämässä 
toimitusten henkilökohtaisuus ja 
koskettavuus on edelleen yksi suu
rimmista kirkkoon kuulumisen 
syistä.

Kastetoimituksesta sopiessamme 
kysyn aina ensimmäiseksi, onko 
vanhemmilla joitain toivomuksia 
tai perheen perinteitä kastehetkeen 
liittyen. Ne on tärkeää kuulla en
nen papin ehdotuksia. Toiveet voi
vat koskea esimerkiksi virsiä, muu
tenkin musiikkia, kastemaljaa tai 
 pukua. Lisäksi kysyn kasteelle tu
levat läheiset: isovanhemmat, kum
mit, muut sukulaiset, ystävät ja 
lapset. Isovanhemmille on usein eri
tyisen tärkeää se, onko tämä lapsi 
ensimmäinen lapsenlapsi vai kuinka 
mones. Uusi lapsi on aina suvulle ja 
erityisesti isovanhemmille iso asia. 
Aina on aihetta lapsesta kiittää.

Kummeista kysyn vanhemmilta, 
että miten he päätyivät juuri hei
hin ja mitä he kummeilta toivovat. 
Tämän vanhempien toiveen kerron 
toimituksen yhteydessä. Tietenkin 
tässä kastekeskustelun vaiheessa to
tean tarvittaessa senkin, että vain 
kirkkomme konfirmoidut jäsenet 
voivat toimia kummeina. Olen 
kyllä antanut kirkkoon kuulumatto
mien ”kummeiksi toivottujen” osal
listua toimitukseen joillakin tavoin. 
Mutta toimituksen yhteydessä olen 
tällöin todennut, että vanhemmat 
toivovat heidän toimivan kuin kum
mit, vaikka eivät lapsen varsinai
sia kummeja olekaan. Mielestäni 
tämä toteamus on kaikille osapuo
lille rehellisyydessään vapauttava. 
Kummi todistusta en heille anna.

Vanhempien kanssa sovin kum
mien ja muun paikalle tulevan 
seura kunnan tehtävistä: sylikummi, 
lasten evankeliumin lukija, kaste
kynttiläkummi, sisarusten ja vaik
kapa kummilapsen tehtävä; kuivata 

lapsen pää ja niin edelleen. Ja sitten 
vielä muut mahdolliset osallistumis
tehtävät, esimerkiksi esirukoukseen 
osallistuminen ja isovanhempien 
tervetulotoivotus sukuun.  

Kastekeskusteluni kysymyksistä 
ehkä tärkein on se, kun pyydän van
hempia kertomaan, mikä on se siu
naus, mitä he Jumalalta lapselleen 
pyytävät kasteen yhteydessä. Usein 
kysyn myös esirukousta varten, 
mitä he toivovat Jumalalta rukoil
tavaksi lapselleen, perheelleen ja 
omaan elämäänsä. Jokin tällainen 
”syvyyskysymys” on sekä vanhem
mille että kasteen toimittavalle pa
pille tärkeä.

Kastekeskustelun päätös
Keskustelu on sitten päätösvai
heessa. On oltu yhdessä kolmesta 
vartista puoleentoista tuntiin. Läh
tiessä on tärkeää mainita, että pa

pilta voi kysyä, vaikka puhelimitse, 
jos vielä haluaa jotain tarkistaa. On 
myös hyvä kertoa, milloin pappina 
tulee paikalle kastetilaisuuteen ja 
milloin haluaa tavata kummit, jotta 
voi tarkistaa/sopia heidän kanssaan 
tehtävien hoitamisen. 

Näin voi kiireettömästä kaste
keskustelusta muodostua hyvä yh
teinen hetki, jossa ollaan tutustuttu 
ja lämmin sekä luottamuksellinen, 
jopa pyhäkin hetki vauvaperheen 
arjen keskellä on syntynyt. Kiitos
rukous lapsesta ja perheestä sopii 
usein tähän herkkään hetkeen ta
paamisen päätteeksi. 

Näin perheen juhla on tullut en
nakkotapaamisen osalta valmistel
luksi. Vielä on papilla aikaa miettiä 
toimituksen kulku, luettavat Raa
matun kohdat, valmistella näköi
nen puhe ja sitten: ”Tulkaa, juh
likaamme lasta ja kasteen lahjaa. 
Sillä kaikki on valmistettu.” r

Kastekeskusteluni 
kysymyksistä ehkä 
tärkein on se, kun pyydän 
vanhempia kertomaan, 
mikä on se siunaus, mitä 
he Jumalalta lapselleen 
pyytävät kasteen 
yhteydessä. 

Jatka keskUsteLUa 

FaCeBOOkIN 

akItaattORIssa



36 1/2015, CRUX

kaste

Pohdittavaa 

kasteen 
toimittamisesta

paNU piHkala
TT, pastori, tutkija, Helsinki

•	 Miten pappi aloittaa toimituksen tavalla, 
joka luo hyvän ilmapiirin? 

•	 Miten pappi ilmaisee sitä suurta iloa, mikä 
lapsen syntymään liittyy? 

•	 Miten pappi ilmaisee sitä suurta järkytystä ja 
hämmennystä, joka (etenkin ensimmäisen)  
lapsen syntymään liittyy? (vrt. ”täynnä 
kiitosta ja hämmennystä”, virsi 217)  

•	 Miten pappi luo etukäteen siltaa 
maallistuneen kasteväen ja kastekaavan 
teologisen kielen välille? 

 
Mahdollisuuksia:
kastekeskustelun yhteydessä tutustutaan 
yhdessä siihen, mitä rankalta kuulostavat 
sanamuodot (”kuolla pois synnistä” jne.) 
tarkoittavat.  

käytetään jälkimmäistä vapauttamisruko-
usta, joka on sanamuodoltaan pehmeämpi 
(”elämän kirjaan”). 
 
pappi avaa sanamuotojen merkitystä itse 
kastetoimituksen aluksi ( johdantosanoissa). 
tämä vaatii taitoa.  

•	 Miten pappi tarjoaa mahdollisuuksia 
osallisuuteen kasteen toteuttamisessa?  

•	 Voiko pitää esillä myös muita 
mahdollisuuksia tekstinluvun, 
esirukoukseen osallistumisen ja 
mahdollisen yhteismusisoimisen lisäksi? 
Yhteinen puhekierros kasteen jälkeen? 

•	 Miten pappi käsittelee niitä ”kummeja”, 
jotka eivät ole kirkon jäseniä? annetaanko 
heidän seistä mukana kummirivistössä?  

•	 Yhtäältä on ongelmallista, jos kristillinen 
kummeus liudentuu. toisaalta tulisi ottaa 
vakavasti se, että kirkkoon kuulumaton 
ihminen haluaa toimia lapsen parhaaksi. 
Halventavaksi tulkittavia nimityksiä kuten 
”lelukummi” tulisi mielestäni välttää.  

•	 Miten pappi päättää kastetoimituksen 
hyvällä tavalla?  

•	 Miten pappi hyvästelee kasteväen 
poistuessaan kastekahveilta? 

Jatka keskUsteLUa 

FaCeBOOkIN 

akItaattORIssa
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Toimitusten  
vaihtoehdoista

Joulun alla ilmestyneessä 
Cruxissa Hannu Kuus-
niemen kertoi tapauksen 
toimittamistaan hauta-
jaisista. Hän oli saanut 

niistä kiitosta yleensä ja erityi-
sesti siitä, että siunauskaavassa 
oli käytetty rippiosiota, jonka 
Kuusniemi toivoo vastedes tule-
van kaavassa pakolliseksi.

rippiosiosta olivat erityisesti 
kiittäneet lähimmät omaiset. 
Mutta eikö juuri heitä - jos vain 
mahdollista - kohdata toimitus-
keskustelussa? Ja eikö tässä kes-
kustelussa omaisten kanssa so-
vita myös toimituksen kulusta? 
Tiedän kyllä, että on pappeja jotka 
ajavat siunaus - tai minkä tahansa 
toimituksen läpi kerran omaksu-
mansa rutiinin mukaan mekaa-
nisesti kuin Könnin kuokkamies, 
mutta olen sentään luullut, että 
kysymys olisi väsyneestä vähem-
mistöstä.

Useimmat minun pappina 
kohtaamistani omaisista halua-
vat ”vanhan” eli yksinkertaisim-
man kaavan, credonkin tahtoo 
aika moni, mutta niitä jotka ovat 
tahtoneet rippiosionkin, on ollut 
vähemmän kuin yhdessä kädessä 
on sormia. Kaikissa tapauksissa 
omaisten tahto on ollut ja on oh-
jenuorana. 

mielipide

Kohtaamani omaiset ovat tor-
juneet rippiosion siksi, että se il-
meisesti herättäisi vääriä assosi-
aatioita - niin kuin herättäisikin, 
niin uskon. Miksi siis tällaistakin 
liturgista pakkopaitaa tarvittai-
siin? Me papit ehkä jonkin pakko-
paidan tarvitsisimmekin, mutta 

eivät omaiset, kirkon jäsenet. sil-
läkö lailla kirkko tulisi jäseniään 
lähelle, että heiltä vietäisiin tämä-
kin valinnan mahdollisuus ? r

matti taatila
eläkepappi, loimaa

Niitä  omaisia, jotka ovat 
tahtoneet rippiosionkin, 
on ollut vähemmän kuin 
yhdessä kädessä on sormia. 

Lähetä  
mielipidekirjoituksesi  

osoitteeseen  
merja.laaksamo 

@akiliitot.fi
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UskonnonopetUs 
tansaniassa
tansaniassa on asukkaita noin 45 miljoonaa. maassa vallitsee 
uskonnonvapaus, eikä siellä ole virallista valtion uskontoa. tansanialaiselle 
uskonnollisuudelle on tunnusomaista suvaitsevaisuus toisia uskontokuntia 
kohtaan sekä kyky hyväksyä monia perinteisen kulttuurin muotoja ja tapoja. 
Väestöstä karkeasti kolmasosa on kristittyjä, kolmasosa muslimeja ja 
kolmasosa hinduja, alkuperäisuskontoihin ja muihin kuuluvia. 

katRi kUUsikallio
lähetystyöntekijä, suomen lähetysseura

tansaniassa lukutaitoisten 
aikuisten osuus väestöstä 
(vuonna 2007) oli 72,6 %. 
Vuosina 2001–2009 koulun 

aloitti 99 prosenttia kouluikäisistä. 
Opetuksen tasoerot yksityisten ja 
valtion koulujen välillä ovat suuret. 
Valtion koulut kärsivät erityisesti 
syrjäseuduilla opettajien puutteesta, 
opettajien koulutuksen alhaisesta ta
sosta sekä kroonisesta materiaalipu
lasta: pulpetit, koulukirjat, taulut. 
(Lähde: Tradingeconomics 2011)

Kaksi tuntia uskontoa viikossa
Yläkoulun opetussuunnitelmassa on 
varattu aika kahdelle uskontotun
nille viikossa. Uskonnonopetuksesta 
kouluissa vastaavat uskontokunnat. 
Muslimit ja kristityt jaetaan omiin 
ryhmiinsä. Kristityistä katolilaiset, 

helluntailaiset ja adventistit antavat 
omat tuntinsa. CCTkattojärjestö 
(Christian Council of  Tanzania) ko
koaa yhteen luterilaiset, anglikaanit, 
moravialaiset, mennonniitit, Pelas
tusarmeijan, baptistit, presbyteerit ja 
African Inland Churchin yhteisesti 
antamaan opetusta. Aktiivisimpia 
näistä ovat luterilaiset ja anglikaa
nit. Nuori ei voi olla uskonnoton. 
Jos jonkin uskontokunnan opetusta 
ei ole, oppilaat osallistuvat muiden 
tunneille. Opettajina toimivat seura
kuntien papit, evankelistat ja erityis
luvan saaneet vapaaehtoiset. Kato
lilaisilla tehokkaan opetuksen takaa 
luostarilaitos. 

Yläkoulun uskontotunnit jakaan
tuvat kahteen osaan. Raamattutieto 
opetetaan englanniksi ja ”uskonto” 
swahiliksi. Raamattutiedosta voi 
tehdä loppukokeen ja saada siitä ar

vosanan todistukseen. Käytännössä 
raamattutieto on niin vaativaa, että 
sitä opetetaan vain harvoissa yksi
tyisissä kouluissa. Uskonnonope
tus käsittää kristillistä kasvatusta 
ja etiikkaa. Se perustuu Raamatun 
tuntemuksen lisäämiseen ja hengel
liseen ohjaukseen. Tunneilla rukoil
laan ja lauletaan virsiä. Oppikirjoja 
ei ole. Toisilla oppilaista on Raama
tut mukanaan. Joskus vietetään eh
toollista. Jos nuorta ei ole kastettu, 
kaste voidaan hoitaa tunnilla van
hempien luvalla.

Uskontotuntien aiheita yläkou
lussa ovat Raamattu, luominen, 
vastuu luomakunnasta, työ, kristi
tyn vastuu ja hyvä elämä, hiv/aids, 
Kristuksen opetukset, kirkon merki
tys, raha, seurustelu, avioliitto, päih
teet, korruptio. Lukiossa opetettavia 
aiheita ovat Jeesuksen opetukset, 
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alkukirkko, lähetys, reformaatio, 
muut uskonnot, globalisaatio. 

Laadukkaan opetuksen 
toteuttaminen haaste kirkolle

Tansanian evankelisluterilaisen kir
kon Morogoron hiippakunnan opet
tajien koulutustilaisuuksia on nyt jär
jestetty useita Suomen Lähetysseuran 
kristillisen kasvatuksen hankkeen 
puitteissa. Opettajia eri tunnustus
kunnista on osallistunut koulutuksiin 
tähän mennessä 140. Kouluttajina 
toimivat pastori Katri Kuusikallio, 
pastori, opettaja Paulo Axwesso yk
sityisestä luterilaisesta yläkoulusta 
(Lutheran Junior Seminary) ja Ki
hondan luterilaisen seurakunnan pas
tori, opettaja Mary O`Nnko.  
– Uskontotunnilla luokassani ovat 
kaikki yläkoulun ja lukion 120 op

Kuva: KaTri KuusKallio 

Mjimweman kirkossa Morogorossa käy paljon nuoria. Koulujen uskontotunneilla kirkko tavoittaa myös niitä nuoria, jotka eivät 
ole aktiivisia seurakunnassa. 

Tansaniassa 
uskonnonopetuksesta 
kouluissa vastaavat 
uskontokunnat.

pilasta 6 luokkaasteelta. Jos
kus saan toisen opettajan avuksi, 
ja silloin jaamme luokan kahteen 
osaan. Tarvitsisimme vielä kol
mannenkin opettajan, luterilainen 
pastori Emmanuel Onyesha Kila
kalan seurakunnasta kertoo.  – Mi
nun pitäisi käydä muissakin kou
luissa, mutta usein en pääse tai 
ehdi. Silloin tunnit jäävät pitä
mättä.

Maaseudulla opettajalla voi olla 
kymmenien kilometrien matka 
kaukaisimpiin kouluihin. Katta
van ja laadukkaan opetuksen to
teuttaminen laajalla alueella on iso 
haaste kirkoille. Monien uskon
nonopettajan tehtävään osoitettu
jen työntekijöiden koulutustaso on 
alhainen.

– On hyvä, että saamme koulu
tusta uskontotuntien pitämiseen. 
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on hyvä, 
että saamme 
koulutusta 
uskontotuntien 
pitämiseen.

Kuva: ernsT simba

Katri Kuuskallio, pastori Mary ja pastori Paulo odottamassa Chalinzen koulutuksen 
aloittamista kirkon edustalla.

Monet opettavat suoraan Raama
tusta, ja se on käytännössä samaa 
kuin saarnaaminen, Onyesha ku
vailee. 

– Opettajat saattavat mennä lau
lattamaan lapsille virsiä tuntien 
ajaksi, mutta vain harvalla on suun
nitelmallista opetusta. Kun kou
lussa ei ole opettajaa, nuoret viettä
vät tunnit keskenään. Nyt opimme 
käyttämään opetussuunnitelmaa, 
valmistamaan oppitunteja ja opet
tamaan erilaisten opetusmenetel
mien avulla. Ymmärrämme myös 
nuoruutta erityisenä ikävaiheena ja 
uskallamme rohkeammin kohdata 
nuoria, hän lisää.  

Rovastikunnittain järjestettävissä 
koulutustilaisuuksissa käydään läpi 
CCT:n valmistamaa, opetusminis
teriön vuonna 2012 julkaisemaa us
konnon opetussuunnitelmaa. Yksi
kään koulutuspäivän osallistujista ei 
ollut nähnyt sitä aiemmin.

Morogoron luterilaisen hiip
pakunnan pääsihteeri Mathias 
M`Dumah muistuttaa, että kristilli
nen kasvatus on kuin rakennuksen 
perusta. Jos se ei ole kunnossa, ra
kennus romahtaa.

Koulujen uskonnonopetukselta 
toivotaan erityisesti uskoa ja kris
tillistä elämää vahvistavaa otetta. 
Pastori Onyesha kertoo, että nuoret 
saavat nykyään monenlaisia vaikut
teita ja tapaavat eri tavoin uskovia 
ihmisiä. Heidän on tärkeää tuntea 
oma uskonsa ja sen perusta. Kaikki 
nuoret eivät myöskään ole enää ny
kyisin aktiivisesti mukana seura
kunnassa. Heille koulun uskonto
tunnit ovat ensiarvoisen tärkeitä.

–Haluan opettaa nuorille lisäksi 
Jumalaan turvaamista ja jatkuvaa 
rukouselämää. Nuoret kohtaavat 
myös monenlaisia vaaroja, kuten al
koholi ja huumeet, ja he tarvitsevat 
opetusta ihmissuhteista, Onyesha 
lisää. 

Avain kristinuskoon

Morogoron anglikaanikirkon kris
tillisen kasvatuksen hiippakuntasih
teeri, pastori Godson Madihi toteaa 
nykyään juuri koulun uskontotuntien 
olevan nuorille avain kristin uskoon. 

– Nuoret haluavat oppia oman 
uskonsa perusteet. Kaikki eivät tule 
kirkkoon. Opetamme heitä kou

luissa lukemaan ja ymmärtämään 
Raamattua. Samalla meillä on ti
laisuus vastata nuorten kysymyk
siin kuten, mitä on elää kristittynä, 
mikä on historiamme kristittyinä ja 
nuoruuteen ja aikuistumiseen liitty
viin aiheisiin. Vahvistamme nuor
ten identiteettiä kristittyinä.

Pastori Madihi katsoo myös laa
jemmin tulevaisuuteen.

– Osasta näistä nuorista tulee yh
teiskuntamme vaikuttajia. Kun he 
ovat vahvoja uskossaan, he myös 
osallistuvat päätöksentekoon hy
vällä, terveellä tavalla. Mielessäni 
on aina sanonta: ”Suurin vaikutus 
ei ole ihmisillä, jotka tekevät pahaa, 
vaan niillä hyvillä, jotka katsovat ja 
vaikenevat.” r

Kirjoittaja on pastori, joka toimii kris-
tillisen kasvatuksen kehittämistehtä-
vissä Morogoron hiippakunnassa ja 
Tansanian alueen tiedottajana, Suo-
men Lähetysseuran työssä. Hän on ol-
lut järjestämässä uskonnonopettajien 
koulutuksia Morogoron hiippakunnassa 
yhteistyössä CCT:n kanssa.
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maURi miettUNeN
johtava kanttori, Rovaniemen seurakunta

Tulla nähdyksi ja kuulluksi 

v uosien varrella – myös 
luottamusmiehenä – olen 
joutunut pohtimaan, 
mitä meidän kanttorei

den ja myös pappien tehtäviin to
della kuuluu. Oman tiimini tehtävät 
niinkin ovat tiedossa, sillä kokoon
numme viikoittain jakamaan teh
täviä ja samalla tulee käsiteltyä 
arkityön lisäksi laajempiakin ky
symyksiä, myös kipukohtia. Hen
gellisessä työssä kaikilla työaloilla 
käy helposti niin, että joillekin työt 
 yksinkertaisesti alkavat kasaantua.  
Jos ihminen on innostunut työs
tään, se näkyy ja kuuluu eri tehtä
vissä. Häntä aletaan pyytää sinne ja 
tänne, kasaantumisteoria alkaa to
teutua. Mikä tähän lääkkeeksi?

Mielestäni tehtäviä ja vastuita 
määriteltäessä tulisi erottaa ne teh
tävät, jotka aiheuttavat viikoittaisia 
toimenpiteitä, kokouksia, harjoituk
sia yms. Toinen äärilaita on sitten 
ne tehtävät, jotka paperilla näyttä
vät hyvältä, mutta käytännössä ai
heuttavat toimenpiteitä todella har
voin. Eli mitä ovat ne työt, joissa 
työntekijä osallistuu suunnitteluun 
ja toteutukseen ja mitä ovat ne työt, 
joissa katsellaan vain päältä toisten 
toimiessa? Jos tehtäväluetteloa vielä 
haluaisi tarkastella kriittisesti, voi
taisiin miettiä, mitä tapahtuisi, jos 
jokin tehtävä jäisi kokonaan hoi
tamatta. Huomaisiko sitä kukaan, 
ennen kuin ajan päästä vai alkaisi
vatko puhelimet pian soida, missä 
työntekijä viipyy tai miksi hän ei 
hoida hommiaan.

Luottamusmiehenä ihmette
len joskus, kuinka jossakin työssä 
tehtävät määritellään pilkuntar

Mitä ovat ne työt, joissa 
työntekijä osallistuu 
suunnitteluun ja toteutukseen 
ja mitä ovat ne työt, joissa 
katsellaan vain päältä toisten 
toimiessa?

kasti ja palkkaus ja ajankäyttö ra
jautuvat sitten sen mukaan, kun 
taas johonkin tehtävään astutaan 
100 prosenttisella palkalla ja tehtä
viin aletaan opetella ja ajautua si
sään pikkuhiljaa. Toiset kulkevat 
kellokortti kädessä, toiset ovat lähes 
vapaita itse määrittelemään käy
tännön työaikansa. Erikoista kirk
komme perinteisissä käytännöissä 
on sekin, että jonkin vaativan työ
alan johtoon, esimerkiksi nuori
sotyö, voidaan nimittää vastaval
mistunut teologi, jolla ei ole asiaan 
muuta koulutusta kuin ehkä hen
kilökohtainen kiinnostus. Sitten ei 
tarvitse ihmetellä, jos päät kolise
vat eikä yhteistä suuntaa tahdo löy
tyä. Jos minulla olisi valta, kaikkein 
fiksuimmat ja sopivasti kokeneim
mat tulisi siirtää työhön nuorten pa
rissa, sillä heissä on kirkonkin tu
levaisuus. Palkkauksessakin tämän 
tulisi näkyä selkeästi. 

Kirkon tulevaisuus on edessä
päin, jos kirkko on se paikka, mi

hin kokoonnutaan, kun ihmisen 
oma elämä tai ympäröivä maailma 
kriisiytyy. Kunpa löytäisimme ta
van tehdä työtä niin, että kaikki te
kemämme hyvä tulee nähdyksi ja 
kuulluksi. Kukin löytäisi kynnettä
väksi sellaisen saran, joka innostaa 
ensin itseä, sen jälkeen seurakunta
laisiakin.

Kaikkia työtovereita kirkos
samme siunaten! r

tYöNtekijäN NäkökUlmasta
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miksi Suomessa puhutaan välillä valtionkirkosta ja välillä 
kansankirkosta? entä mikä olisi oikea termi Suomen 
evankelis-luterilaiselle kirkolle, kun tarkoitetaan sen 
yhteyksiä valtioon ja suomalaisuuteen? tässä artikkelissa 
pyrin ensinnäkin avaamaan kirkon ja valtion sidoksia ja teen 
myös oman ehdotukseni valtionkirkko vai kansankirkko 
-keskusteluun. lopussa pohdin lyhyesti myös sitä, tulisiko 
nykyistä järjestelmää jatkaa.

jUssi koivisto
tt, kappalainen, tapiolan seurakunta

K
irkon ja valtion vä
linen suhde ei ole 
aivan niin yksin
kertainen kuin jul
kisuudessa usein 
esitetään. Yksi vir

heellinen ja julkisuudessakin esi
tetty käsitys aiheesta on, että Suo
men pitäisi tehdä samanlainen ero 
kirkon ja valtion välillä kuin Ruot
sissa vuonna 2000 tai Norjassa 
2009. Tuolloin naapurimaissamme 
luovuttiin valtionkirkosta. Tosiasi

assa Suomi on ollut kirkon ja val
tion erottamisessa edelläkävijä. Jo 
vuonna 1869 hyväksytty kirkko
laki käytännössä mursi varsinaisen 
valtion kirkkojärjestelmän. 

Vuoden 1869 uudistus takasi kir
kolle paremman itsenäisyyden suh
teessa valtioon, joskin Suomeen jäi 
joitakin valtiokirkkojärjestelmän 
piirteitä. Näitä on vähitellen pu
rettu. Esimerkiksi vuonna 2000 pre
sidentti Tarja Halonen luopui oi
keudestaan nimittää piispoja. 

Millaisia sidoksia kirkolla ja 
valtiolla on keskenään?
Nykyisin kirkolla ja valtiolla on 
kaksi keskinäistä sidosta. Ensim
mäinen näistä on juridinen. Kirk
kolaki on edelleen osa Suomen 
lainsäädäntöä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että muutettaessa 
kirkkolakia on kirkolliskokouk
sen tehtävä ehdotus eduskunnalle 
ja presidentille. Eduskunta ja pre
sidentti joko hyväksyvät tai hyl
käävät ehdotuksen, mutta eivät voi 

ONkO 
SUOmeSSA 
valtionkirkko?
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muuttaa kirkkolain sisältöä. Käy
tännössäkään valtio ei juuri puutu 
kirkkolain sisältökysymyksiin. Poik
keuksena mainittakoon esimerkiksi 
1940 ja 1950lukujen vaihteessa 
presidentti Paasikiven toiminta, 
joka johti siihen, että kirkolliskoko
uksen ehdotus eronneiden uudel
leen vihkimisen tai uuden avioliiton 
siunaamisen kieltämisestä muuten 
kuin poikkeustapauksissa raukesi ja 
jäi odottamaan lisäharkintaa. Paa
sikiven toiminnan johdosta aloite ei 

koskaan päätynyt eduskunnan kä
sittelyyn.

Toinen merkittävä sidos koskee 
kirkollisveroa. Suomen evankelis
luterilaisella (samoin kuin ortodok
sisella) kirkolla on oikeus kerätä kir
kollisveroa verotuksen yhteydessä 
jäseniltään siten, että pienituloisim
mat kirkon jäsenet on vapautettu 
verosta. Suomen evankelisluterilai
nen kirkko maksaa tästä koituvista 
kuluista valtiolle vuosittain noin 
kaksikymmentä miljoonaa euroa. 

Tämän verotusoikeuden historial
linen tausta palautuu 1500luvulle, 
kun silloinen valtio otti suuria mää
riä kirkon omaisuutta haltuunsa ja 
vastaavasti kirkolle annettiin vero
tusoikeus pysyvästi.

Verotusoikeuden lisäksi valtio on 
antanut kirkolle osuuden yhteisö
verosta, jota muun muassa yrityk
set maksavat valtiolle. Syy on ol
lut se, että valtio velvoittaa kirkon 
esimerkiksi hoitamaan hautaus
tointa ja kulttuurihistoriallisesti ar

Jatka keskUsteLUa 

FaCeBOOkIN 

akItaattORIssa
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vokkaita rakennuksia. Tosin juuri 
nyt on meneillään muutosprosessi, 
joka tulee todennäköisesti johta
maan yhteisöveron korvaamiseen 
valtionavulla.

Mikä olisi oikea termi?
Näin ollen voidaan todeta, että 
Suomessa ei ole virallisesti valtion
kirkkoa, koska sellainen lakkautet
tiin vuonna 1869. Valtionkirkkojär
jestelmän lakkautus ei kuitenkaan 
johtanut kaikkien kirkon ja valtion 
sidosten katkeamiseen. Kirkolla 
säilyi edelleen verotusoikeus jäse
niinsä. Toisaalta kirkko velvoitet
tiin yhteiskunnallisten tehtävien 
hoitamiseen (muun muassa hauta
ustoimi) ja kirkko on lainsäädän
nöltään edelleen osa Suomen la
kia. Lisäksi on huomioitava, että 
viime vuosina kirkosta on eron
nut niin paljon ihmisiä, että on yhä 
vaikeampi puhua kansankirkosta. 
Näin ollen tarkka termi kirkon 
suhteelle valtioon olisi seuraava. 
Suomen evankelisluterilainen 
kirkko on suhteessa valtioon auto
nominen ja itsenäinen kirkko, jossa 
on muutamia valtionkirkollisia 
piirteitä. Tällaisen ilmaushirviön 
sijasta voitaisiin puhua esimerkiksi 
yhteiskunnallisesti merkittävästä 
tai julkisoikeudellisesta kirkosta. 
Entä onko nykyistä järjestelmää 
mielekästä jatkaa? 

Nykyisen järjestelmän jatko?
Etenkin vapaaajattelijat ovat kriti
soineet nykyistä järjestelmää kirk
koa suosivana. Onkin totta, että ny
kyinen järjestelmä on säilynyt niin 
pitkään, koska se on ollut Suomen 
kaltaisessa pienessä maassa toimiva 
vaihtoehto niin valtiolle kuin kir
kolle. Itse asiassa valtio on viime 
vuosikymmenen aikana hyötynyt 
kirkon jäseniltään keräämistä ve
roista kahdella tavalla.

Ensinnäkin kirkko siis maksaa 
vuosittain noin kaksikymmentä
miljoonaa keräyskuluna ja toisaalta 
valtio on saanut välillisesti osuu
den kirkon jäseniltään keräämistä 
veroista. Yhteisövero ei ole nimit
täin riittänyt valtion kirkolta edel
lyttämien tehtävin kustantamiseen. 
Esimerkiksi 2000luvulla kirkko on 
rahoittanut käytännössä valtiolle 
kuuluvia tehtäviä jopa satojen mil
joonien eurojen verran.  Muun mu
assa tämän vuoksi kirkko ja valtio 
ovat sopimassa valtionapujärjestel
mästä, joka korvaisi yhteisövero
osuuden. Kirkko on myös itse pyr
kinyt yhtenäistämään seurakuntien 
hautauskuluja ja näin alentamaan 
hautaustoimen maksuja viime vuo
sina. 

Näyttääkin siltä, että kirkko ja 
valtio hyötyvät myös jatkossa talou
dellisesti toisistaan, joten nykyisen 
järjestelmän purkaminen tästä nä
kökulmasta näyttää epätodennäköi

seltä ja myös irrationaaliselta – eten
kin kun ottaa huomioon valtion ja 
kirkon talousvaikeudet. On myös 
epätodennäköistä, että valtio halu
aisi ottaa itselleen lisävastuuta hau
taustoimesta, kulttuurihistorialli
sista kohteista huolehtimisesta ja 
niin edelleen. On myös syytä huo
mata, että vapaaajattelijoiden kri
tiikki kirkon verotusoikeutta koh
taan näyttäytyy uudessa valossa, kun 
muistaa, että vapaaajattelijat saavat 
vuosittain itse valtionapua suhteutet
tuna jäsenmääräänsä. Ehkäpä rahan 
osalta kirkon ja valtion suhteeseen 
sopii retorinen kysymys: ”Miksi kor
jata, jos se ei ole rikki?” 

Kirkon ja valtion suhdetta ra
han osalta puoltavat myös historial
liset seikat. Kirkko luopui aikoinaan 
suuresta omaisuudesta sillä perus
teella, että valtio lupasi turvata sen 
omaisuuden verotuksen muodossa. 
Jos kirkolta nyt kiellettäisiin vero
tusoikeus, se voisi aiheellisesti nos
taa esille kysymyksen siitä, miten 
aikoinaan ja myös viime vuosina 
valtiolle menetetty omaisuus kor
vataan. Sen sijaan verotusoikeuden 
laajentamista muihin uskonnollisiin 
ja aatteellisiin yhdyskuntiin toki olisi 
syytä  tasapuolisuuden nimissä har
kita, kunhan nekin maksavat oman 
osansa veronkannosta koituvista ku
luista. 

Mitä tulee kirkon lainsäädäntöön, 
sen purkamista voitaisiin toki arvi
oida. Nykyisestä systeemistä luopu
minen voisi antaa toisaalta kirkolle 
paremman autonomian suhteessa 
valtioon ja toisaalta tuntua reilulta 
vaihtoehdolta myös äänekkäimmistä 
kirkkokriitikoista. Asiassa on kuiten
kin varmasti sellaisia ulottuvuuksia, 
jotka vaativat huolellista harkintaa 
ja tutkimusta. On esimerkiksi hyvä 
muistaa, että nykyinen lainsäädän
nöllinen järjestelmä mahdollistaa 
sen, että kirkolla on paljon valtaa 
päätettäessä arkipyhistä. r

suomessa ei ole virallisesti 
valtionkirkkoa, koska sellainen 
lakkautettiin vuonna 1869.
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Kannattaa tsempata

l oppusyksystä viime vuonna 
väsymys lapsiperheissä 
nousi isoksi puheenaiheeksi. 
Väsymys on huono selitys 

väkivaltaiselle käytökselle, mutta 
muuten asia on syytä ottaa vaka
vasti. Jo pitkään on nähty, että yhä 
pienempien lasten perheet hajoavat. 
Usein näitä elämäntarinoita kuun
nellessa tulee tunne, että suurin 
eron syy on elämäntilanteesta joh
tuva väsymys.

Jyväskylän yliopiston Perhetut
kimuskeskus julkaisi joitakin vuosia 
sitten tutkimuksen pikkulapsiper
heen arjen kokemuksista. Tutki
mukseen osallistui pari sataa keski
suomalaisperhettä. ”Perheelämän 
paletti – vanhempana ja puolisona 
vaihtelevassa arjessa” piirtää selvän 
kuvan sekä arjen haasteista että per
heiden selviytymiskeinoista.

Arjen pullonkauloiksi lapsiper
heessä osoittautuivat aamutilanteet, 
kotiinpaluut ja nukkumaanmenot. 
Kokemus jonkinasteisesta hässä
kästä oli tuttu kaikissa tutkimusper
heissä, mutta joissakin perheissä 
arki koettiin voimakkaasti stressaa
vana. Osasyynä on nykyinen kas
vatuskulttuuri – tämän päivän van
hemmat vaativat paljon itseltään 
kasvattajina.

Yhteiskunta voisi tutkimuk
sen mukaan vaikuttaa perheen 
 hyvinvointiin lisäämällä työaikojen 
joustavuutta ja ylipäänsä vaikutta
mismahdollisuuksia työn suhteen, 
tukemalla vanhemmuutta päiväko
tiyhteistyön kautta ja huolehtimalla 
erityisesti lapsiperheille suunnatun 
sosiaaliavun kuten kotipalvelujen 
palauttamisesta. Valitettavasti suun

pekka pUUkko
perheneuvoja,
jyväskylän seurakunta

Jaksamisensa kanssa 
kamppaileva pikkulapsiperhe 
todennäköisesti hyötyy siitä, 
että pappi kysyy perheen 
kuulumisia ja vointia.

taus näyttää monella työpaikalla ja 
monessa kunnassa olevan täsmäl
leen suositusten vastainen.

Perheen sisällä arjessa selviyty
mistä auttoi vanhempien tiimityö, 
suunnittelu ja itseen ja puolisoon 
kohdistuva armollisuus. Myös ver
kostoituminen samassa elämän
tilanteessa olevien vanhempien 
kanssa tuki vanhempien jaksamista. 
Seurakuntien perhekerhot ja muu 
perhetoiminta ovat tämän verkos
toitumisen suhteen tärkeässä roo
lissa.

Yksi luonnollinen kohtaamis
pinta tässä elämänvaiheessa elä
vien seurakuntalaisten kanssa on 
kaste. Kastepappi vierailee edel
leen suurimmassa osassa suomalai
sia pikkulapsiperheitä. Voiko tuo
hon kohtaamiseen yhdistää huolen 
perheenjäsenten jaksamisesta? Jak
samisensa kanssa kamppaileva pik
kulapsiperhe todennäköisesti hyö
tyy siitä, että pappi kysyy perheen 
kuulumisia ja vointia. Vanhem

mille voi kertoa omista kokemuk
sistaan samassa elämänvaiheessa, 
tai jos kokemuksia ei ole, voi aina 
kertoa yleisellä tasolla, mitä muut 
tässä tilanteessa elävät vanhemmat 
ovat kertoneet. ”Kannattaa tsem
pata, elämä helpottuu parin vuoden 
kuluttua,” on tärkeä viesti eikä vie 
kohtuutonta aikaa kastekeskuste
lusta. Joskus toivo tulee kovin arki
sissa vaatteissa. r

tYöNtekijäN NäkökUlmasta
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kOlmAS kertA tOdeN SANOO  
Kymenlaakson  
kanttori-urkuriyhdistyksen 
matka Pietariin
kymenlaakso kanttori-urkuriyhdistyksen matka 
Pietariin piti sisällään upeita nähtävyyksiä ja musiikkia.

teRHi paUkkU
kanttori, elimäen seurakunta 

eliisa pokki
kanttori, anjalankosken seurakunta

m ikä voisi olla otolli
sempi ajankohta tutus
tua kauniiseen Pieta
rin kaupunkiin kuin 

toukokuun alku, jolloin kevät on 
kukkeimmillaan. Kouvolassa nou
simme hyvillä mielin Allegron kyy
tiin ja suuntasimme jo ajatuksemme 
kohti Pohjolan Venetsiaa, sen ka
navia, palatseja, kirkkoja ja muita 
silmää hiveleviä nähtävyyksiä. In
nostuksemme vaihtui Vainikkalassa 
tyrmistykseksi katsoessamme junan 
ikkunasta: lunta taivaan täydeltä. 
Kannaksen peittävä lumi vaihtui 
kuitenkin auringonpaisteessa heh
kuvaan valkovuokkomaisemaan 
hyvissä ajoin ennen määränpää
tämme. 

Nähtävyyksiä  
useammallekin päivälle

Pietarissa, Suomen asemalla, oli 
vastassa iloinen ja energinen op
paamme Irina, joka odotti meitä 
Kymenlaakson kanttorit kyltin 
kanssa. Hänen opastuksellaan ih
mettelimme kaupungin lukematto

mia palatseja ja kirkkoja sekä väärin 
pysäköityjen autojen siirtoa. Mait
tavan lounaan jälkeen majoituimme 
hotelli Dostoevskyyn. Seuraavan il
lan konserttiohjelmiston harjoitus
paikkana toimi hotellin Pushkin
sali, jonka saimme käyttöömme 
lähes hotellihuoneen hintaa vastaa
vaa maksua vastaan. Jatkoimme 
Pushkinteemaa nauttimalla illalli
sen Literary Cafessa, missä  Pushkin 
söi viimeisen ateriansa ennen koh
talokasta kaksintaistelua. Illan 
päätteeksi osa meistä lähti hotel
lille kävellen osa metrolla. Välimat
kat Pietarissa näyttävät kartalla ly
hyiltä, mutta todellisuudessa ovat 
yllättävän pitkiä. Katuja tallatessa 
on mahdollista ihailla toinen tois
taan upeampia rakennuksia, mutta 
Pietarin metro on myös näkemisen 
ja kokemisen arvoinen.

Pietarissa riittäisi nähtävyyk
siä ihmeteltäväksi useammalle
kin päivälle, mutta kun aikaa on 
rajoitetusti, on valintoja tehtävä. 
Eremitaasi on suosituimpia turis
tikohteita, ja niinpä mekin suunta
simme sinne. Irinaoppaamme oli 

meitä vastassa Palatsiaukion obelis
kin luona, ja hänen avustuksellaan 
pääsimme sisään tuohon valtai
saan rakennukseen. Yksityiskoh
tana mainittakoon, että nykyisin 
ryhmäopastukset ovat helposti to
teutettavia, kun ryhmäläisille an
netaan kuulokkeet korville ja opas 
puhuu mikrofoniin ryhmän omalla 
kielellä. Parin tunnin ja kilometrien 
kävelyn jälkeen olimme nähneet ja 
kuulleet yllin kyllin venäläisten hal
litsijoiden historiasta.

Jo matkalle lähdettäessä olimme 
sopineet pitävämme konsertin Py
hän Marian kirkossa. Ennen kon
sertin alkua vierailimme pienellä 
porukalla kirkon viereisessä kerros
talossa sijaitsevassa Suomen Pieta
rin instituutissa eli niin sanotussa 
Suomitalossa. Pienellä jännityk
sellä odotimme, miten paljon ylei
söä konserttimme keräisi – me kun 
olimme paikalliselle väelle vieraita 
esiintyjiä. Meille Suomitaloa esi
tellyt virkailija kuitenkin rohkaisi 
meitä kertomalla, että kirkon kon
serteissa käy paljon väkeä. Niin 
kävi tänäkin iltana: kirkon pen

katRi kUUsikallio
lähetystyöntekijä, suomen lähetysseura
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Kymenlaakson kanttorit nähtävyyksiä ja aurinkoa tulvivassa Pietarissa.

keissä istui kiitollisia kuulijoita run
saasti – siitäkin huolimatta, että 
lauloimme vain ja ainoastaan suo
men kielellä. Meillekin konsertti 
antoi paljon, saimmehan tuoda mu
siikillisen tervehdyksen Kymenlaak
sosta tänne suurkaupungin kulttuu
ritapahtumien vilskeeseen. 

Ensi kerralla sitten!

Matkamme viimeisenä aamuna 
saimme tutustua kaupunkiin omin 
toimin. Matkalaistemme ohjel
massa kuului olleen shoppailua, 
kirkko ja museokäyntejä, maise
mien ihailua sekä herkuttelua pai
kallisissa ravintoloissa. Suomen 
asemalla Allegron lähtöä odotelles
samme totesimme, että tässä kau
pungissa olisi helposti vierähtä
nyt muutama päivä enemmänkin. 

Kuva:Teuvo poKKi

Mutta kuten Pietarissa on tapana 
sanoa: ”Ensi kerralla sitten!”

Niin, mitä tarkoittaa otsikon 
kolmas kerta? Kolme kertaa jou
duimme yrittämään lähtöä Pie
tariin, ennen kuin onnistuimme. 
Ensimmäinen yritys tyssäsi G7
huippukokouksen turvajärjestelyi

hin, toisella kerralla kaikki mat
kalle haluavat eivät olisi päässeet 
mukaan työtehtävien takia. Tämä 
kolmas kerta oli kalentereissa mer
kinnällä ”nyt tai ei koskaan”, ja on
nistuihan se! Matkalla oli mukana 
kuusitoista tyytyväistä musiikin am
mattilaista ja ystävää. r

Mikä voisi olla 
otollisempi ajankohta 
tutustua kauniiseen 
Pietarin kaupunkiin 
kuin toukokuun alku.
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keSätyöNtekiJäN 
pikkujättiläinen 

2015

Paljonko palkkaa on tarpeeksi? milloin kesätyöntekijällä 
on vapaapäivä? lasketaanko leirillä työtunteja? kesään on 
vielä kuukausia, mutta kesätyöasiat ovat ajankohtaisia jo 
nyt. Omasta työpaikasta neuvotellessa on hyvä olla perillä 
kesätyöntekijöitä koskevista oikeuksista. kesätyöntekijän 
pikkujättiläinen 2015 tarjoaa pikakurssin perusasioihin.

vesa eNGstRöm
akin opiskelija-asiamies

S
eurakunnat hake
vat kesätyönteki
jöitä hyvin erilaisiin 
tehtäviin. Kirkolli
sissa lehdissä, rekry
tointisivustoilla ja 

ainejärjestöjen kautta etsiskellään 
kesäkanttoreita ja kesäteologeja 
 kesäavuksi, auttamaan leirirumban 
pyörittämisessä ja paikkaamaan 
työntekijävajausta kesälomien ai
kana. Kesätyöntekijän asema seura
kunnassa vaihtelee sovittujen teh
tävien mukaan: joku palkataan 
pelkästään yhtä leiriä tekemään, 
toinen hyppää mukaan rippikou
luprosessiin jo kevään aikana, kol
mas saa töitä kaikille kesäkuukau
sille. Jokaisen kesätyöntekijän on 
hyvä olla perillä työsuhteen perus
asioista. 

Sopimukset kunnossa
Kaikkia kirkon töissä olevia kirkol
lisen alan opiskelijoita koskee Kir
kon yleinen virka ja työehtosopi
mus KirVESTES. Tämä sopimus 
sisältää kaikki työnantajaa ja työn
tekijää koskevat perussopimuk
set aina palkkauksesta päivärahoi
hin ja vapaapäiviin. Sopimusteksti 
löytyy kokonaisuudessaan Kirkon 
työmarkkinalaitoksen kotisivuilta, 
osoitteesta http://sakasti.evl.fi koh
dasta Palvelussuhde > Sopimukset. 

Oman työnantajan kanssa kan
nattaa aina tehdä kirjallinen työ
sopimus, josta käy ilmi työsuh
teen kesto, palkka, pääasiallinen 
työpaikka sekä työaika. Työsopi
muksesta täytyy selvitä se, millai
siin tehtäviin sinut on palkattu. So
pimuksessa tulee näkyä myös, että 
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työntekijään sovellettava työehtoso
pimus on Kirkon yleinen virka ja 
työehtosopimus. Jos työnantaja on 
joku muu kuin seurakunta, esimer
kiksi järjestö tai urheiluopisto, saa
tetaan työsuhteessa noudattaa myös 
muuta työehtosopimusta kuin Kir
vestesiä. 

Ellei työnantajasi ehdota kirjal
lisen työsopimuksen tekemistä, ota 
itse asia rohkeasti puheeksi. Suulli
sen sopimuksen varaan ei kannata 
jättäytyä. Kirjallinen työsopimus 
takaa, että työsuhteen pelisäännöt 
ovat selviä molemmille osapuolille. 
Hoida työsopimusasiat kuntoon jo 
ennen työsuhteen alkua – mahdol
listen ongelmien selvittäminen voi 
olla jälkikäteen hankalaa. Mikäli jo

kin asia solmittavassa työsopimuk
sessa epäilyttää, niin ole rohkeasti 
liittoosi yhteydessä.

Paljonko palkkaa? 
Työsuhteeseen otetun teologian 
ja kanttoriopiskelijan kuukausipal
kan tulee olla haarukassa 1155,42–
1780,54 euroa. Määräaikaisen 
virkasuhteen palkkaus sen sijaan 
on määriteltävä palkkausjärjestel
män tehtävän vaativuuden arvioin
nin mukaan.

Opiskelijoiden palkkaa ei ole si
dottu opiskeluvuosien tai opinto
pisteiden määrään, mutta palkasta 
neuvoteltaessa täytyy ottaa huomi
oon sovittujen työtehtävien laatu 

ja laajuus sekä opiskelijan aiempi 
työkokemus ja hänen opintojensa 
määrä. Opintojen loppuvaiheessa 
olevan tai tutkintovaatimuksiin liit
tyvän harjoittelun suorittaneen 
opiskelijan palkkaa ei tule määri
tellä palkkahaarukan alapäästä. 
Oma ryhmänsä ovat ne, joilla on jo 
oman alansa virkaan pätevöittävä 
tutkinto. Heidän palkkaansa tar
kastellaan suhteessa tehtävän vaati
vuuteen. Erityisesti kirkkomusiikin 
opiskelijat saattavat hoitaa seura
kunnissa myös kanttorien sijaisuuk
sia. Sijaiseksi palkattavan henkilön 
palkan tulee olla kausityöntekijän 
palkkaa parempi: sijaisen palkka 
määritellään tehtäväkohtakohtai
sesta peruspalkasta käsin. 

Mikäli olet menossa seurakun
taan töihin kuukautta lyhemmäksi 
jaksoksi, esimerkiksi vain yhdelle 
leirille, palkkasi voidaan silti määri
tellä kuukausipalkan perusteella. 

Jos kuljet virkamatkoja omalla 
autollasi, sinulla on oikeus saada 
 kilometrikorvausta. Kysy kuitenkin 
kirkkoherralta, millainen käytäntö 
seurakunnassa on. Kilometrikorva
uksia ei makseta työmatkasta, jonka 
ajelet kotoa töihin, vaan vasta työ
sopimuksessa määritellystä työpai
kasta käsin suoritetusta matkasta. 
Kilometrikorvauksista täytetään 
aina erillinen lomake, josta ilme
nee matkan pituus ja sen tarkoitus. 
 Kilometrikorvaus vuonna 2015 on 
44 senttiä.
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Työaika vai ei?
Opiskelijoiden keskuudessa elää 
sitkeänä käsitys, että hengellisen 
työn kesätyöntekijät eivät noudata 
työaikaa. Kirkon virka ja työehto
sopimuksessa korostetaan kuiten
kin, että työajattomia työntekijöitä 
ovat vain hengellistä työtä tekevät 
viranhaltijat, esimerkiksi papit ja 
kanttorit. Vastaavaa työtä tekevät 
työsopimussuhteiset työntekijät ovat 
työaikamääräysten piirissä. Tällai
sia työntekijöitä ovat esimerkiksi 
lastenohjaajat, lähetys ja pyhäkou
lusihteerit sekä kirkollisten alojen 
kesätyöntekijät. Näillä työnteki
jöillä on siis työaika, joka on luon
nollisesti voimassa myös leirien ai
kana. 

Kesätyöntekijöitä palkataan 
tällä hetkellä seurakuntiin kah
denlaisiin palvelussuhteisiin: työ
suhteisiin ja määräaikaisiin virka
suhteisiin. Suurin käytännön ero 
näiden kahden välillä on juuri tuo 
työajan seuranta, jolta työnantaja 
välttyy, jos kesätyöntekijä on mää
räaikaisessa virkasuhteessa. Lisäksi 
eroa on palkan määräytymisessä, 
virkasuhteisen palkka määritellään 
tehtävän vaativuuden mukaan, 
työsopimussuhteisen palkka mää
räytyy edellä mainitusta palkka
haarukasta. Työsuhteessa oleville 
työntekijöille kuuluu myös mak
saa mahdolliset yö, aatto ja sun
nuntaityökorvaukset sekä lisä ja 
ylityökorvaukset. Kesätyöntekijän 
leiripäivärahoihin tai lomapäiviin 
palvelussuhteen lajilla ei ole vai
kutusta. 

Töissä ja vapaalla
Yleinen säännöllinen työaika on 38 
tuntia ja 15 minuuttia viikossa eli 
7 tuntia ja 39 minuuttia päivässä. 
Työmatkoja asunnosta työpaikalle 
ei lasketa työajaksi, mutta jos jou
dut työpäivän aikana siirtymään 
työpisteestä toiseen, nämä matka
ajat ovat osa työaikaasi. Lähimmän 
esimiehen kanssa kannattaa sopia 
siitä, kuinka paljon työaikaa voit 
käyttää esimerkiksi rippikoulutun
tien ja muiden työhösi kuuluvien ti
lanteiden valmisteluun. 

Kesätyöntekijälle kuuluu kaksi 
vapaapäivää viikossa. Jos vapaapäi
vät jäävät leirin alle, ne siirtyvät pi
dettäviksi myöhemmin. 

Jokainen kesätyöntekijä on oi
keutettu sopimuksen mukaiseen 
vuosilomaan. Ensimmäiseltä kah
delta täydeltä työkuukaudelta loma
päiviä kertyy kaksi kuukaudessa, 
kolmannelta kuukaudelta yksi. Täy
deksi työkuukaudeksi lasketaan 
kuukausi, jossa on yli 14 työpäi
vää. Loman ajankohdasta kannat
taa keskustella työnantajan kanssa. 
Mikäli et ehdi pitää lomapäiviäsi, 
ne on mahdollista korvata rahana. 
Tästä kannattaa kuitenkin aina so
pia etukäteen.

Työaika leirillä 
Voimassa oleva Kirkon virka ja 
työehtosopimuksen pykälä 164, 
joka koskee työsuhteisen hengellisen 
työn tekijän leirityön korvaamista, 
on herättänyt seurakunnissa paljon 
kysymyksiä erityisesti kesätyönte

kijöitä koskien. Aiemmin leirityö 
on korvattu heille samalla tavalla 
kuin työajattomille hengellisen työn 
 viranhaltijoille, eli ainoastaan lei
rivapaina ja leiripäivärahoina. Tä
män vuoksi työaikoja ei ole yleensä 
leireillä seurattu eikä työvuoroja 
laadittu. Nyt työsuhteessa oleville 
kesätyöntekijöille kuuluu korvata 
myös mahdolliset leirin aikana ker
tyneet ylityötunnit joko rahana tai 
vapaana. Korvauksen suuruus mää
räytyy tunti tunnista periaatteella, 
eli yhdestä ylityötunnista työntekijä 
saa joko yhden tunnin vapaata tai 
tunnin palkkaa vastaavan rahallisen 
korvauksen.

Leirityöaikaa koskevan mo
mentin noudattaminen vaatii käy
tännössä sitä, että leirien aikatau
lua suunnitellaan etukäteen myös 
työntekijäresurssien näkökulmasta. 
Tämä voi monessa seurakunnassa 
tarkoittaa muutoksia totuttuun käy
täntöön, mutta työaikasuunnittelu 
ei ole kohtuuttoman vaikeaa. Työ 
ja vapaaaikoja suunnittelemalla 
ja jakamalla pystytään takaamaan 
kaikkien työntekijöiden riittävä lepo 
leirin aikana – kukaan ei jaksa eikä 
voi tehdä töitä 24 tuntia vuorokau
dessa, ei edes leirillä.

Leirillä työaikaa voidaan halut
taessa pilkkoa niin, että työajan vä
lissä on vapaaaikaa – esimerkiksi 
toisen opettajan tuntien aikana tai 
leiriläisten vapaaaikana. Tällöin 
työntekijä voi olla leirin käytössä 
taukojaan lukuun ottamatta aa
musta iltaan. Työajan suunnittelun 
tulee aina lähteä kunkin leirin tar
peista ja suunnittelun lähtökohtana 
on hyvä käyttää leirin ohjelmaa. 

Leirielämää
Moni kesätyöntekijä viettää ison 
osa kesäkuukausista leirillä, ja leiri
työstä työntekijän kuuluu saada tie

jokaisen 
kesätyöntekijän 
on hyvä olla 
perillä työsuhteen 
perusasioista.
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tyt korvaukset: leiripäiväraha sekä 
leirityöaikahyvitys. 
Leiripäivärahaa maksetaan jokai
selta yhtäjaksoiselta leirivuorokau
delta (kokopäiväraha = 40 €/vrk). 
Leirivuorokauden lasketaan alka
van, kun työntekijä lähtee kotoaan 
tai työpaikaltaan ja päättyvän, kun 
hän palaa sinne. Jos reissaat esimer
kiksi vaellusriparille Lappiin, mat
kat lasketaan mukaan leiriaikaan. 
Mikäli leiriin tai retkeen kuuluu 
seurakunnan kustantama ruokailu, 
päivärahasta vähennetään laitos
ruokailun verotusarvoa vastaava 
summa, joka on 4,65 euroa/läm
min ateria. 

Leiripäivärahan saaminen riip
puu siitä, missä työpaikkasi on. 
Mikäli työpaikaksesi on työsopi
muksessa merkitty seurakunnan 
 leirikeskus, jossa leirit pidetään, 
et ole oikeutettu leiripäivärahaan. 
Työpaikan ei pitäisi olla leirikes
kus – varsinkaan silloin, jos työhösi 
kuuluu muutakin kuin pelkkiä lei
rejä. Leirikeskuksen pitäisi myös si
jaita yli   viiden kilometrin päässä 
virkapaikasta. 

Leirien vastuukysymyksistä on 
hyvä muistaa, että kesätyöntekijä ei 
voi olla leirin turvallisuusvastuussa. 
Mikäli hänet kuitenkin määrätään 
tällaiseen vastuuseen, siirtyy oikeu
dellinen vastuu kesätyöntekijän esi
miehelle eli kirkkoherralle. 

Kannattaako työttömyyskas-
san jäsenyys?

Kesätöitä tekevä opiskelija voi ha
lutessaan liittyä työttömyyskassan 
jäseneksi ja kerryttää näin kesä
töillään työssäoloehtoa. Kassan jä
senyys kannattaa, jos valmistuttu
aan sattuukin jäämään työttömäksi: 
kun työssäoloehto täyttyy, vastaval
mistunut maisterikin on oikeutettu 
 ansiosidonnaiseen päivärahaan. 

Työssäoloehdon täyttymiseen laske
taan mukaan myös muut kuin kir
kon töissä tehdyt työt.

Kanttoriurkuriliiton tai Pappis
liiton ilmainen opiskelijajäsenyys ei 
sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä, 
joka on aina maksullinen. Jäsen
maksu on 100 € kuluvana vuonna. 
Nykyisen taloustilanteen vallitessa 
työttömyyskassan jäsenmaksu kan
nattaa usein kuitenkin maksaa. Jos 
olet kiinnostunut työttömyyskassan 
jäsenyydestä, ota yhteyttä AKIn 
toimistoon! 

Kysy ja keskustele rohkeasti!

Kesätyöntekijän kannattaa pitää 
kiinni oikeuksistaan. Muista kui
tenkin, että työntekijällä on paitsi 
oikeuksia myös velvollisuuksia. 
Hoida sinulle annetut tehtävät huo
lella ja noudata esimieheltä saami
asi ohjeita. Muista, että seurakun
nan silmissä edustat kaikkia oman 
alasi opiskelijoita! 

Kaikista mieltä painavista asi
oista kannattaa kysyä ja keskustella. 
Jokaisella työpaikalla on omat käy
täntönsä, joiden tunteminen hel
pottaa työntekoa huomattavasti. 

Monet asiat ovat myös sellaisia, 
joista täytyy itse sopia oman esimie
hen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi 
 kesätyöntekijän työtehtävät, osallis
tuminen rippikoulun ennakkotapaa
misiin ennen varsinaisen työjakson 
alkamista, opetustehtävien jakami
nen rippikoulussa ja monet muut 
asiat, joista ei ole olemassa viralli
sia sopimuksia. Kannattaa siis olla 
aktiivinen jo ennen työsuhteen alka
mista, niin välttyy ikäviltä yllätyk
siltä. Seurakunnan luottamusmie
heltä tai liitostasi voit aina kysyä, 
mikäli jokin asia epäilyttää. 

Työterveyshuolto on palvelu, 
joka ei automaattisesti kuulu lyhy
essä työsuhteessa oleville työnte
kijöille. Oman esimiehen kanssa 
kannattaa keskustella myös siitä, 
kuinka toimit, jos satut sairastu
maan kesken kesätöiden. 

Jos kaipaat lisätietoa kesätöihin 
liittyvistä asioista, ota rohkeasti yh
teyttä ammattiliittosi työntekijään. 
Yhteystietomme löytyvät tämän 
lehden takaa. Myös työpaikoilla toi
mivat luottamusmiehet ovat kesä
työntekijöiden käytettävissä. 

Onnea työnhakuun ja työn iloa 
kesääsi! r
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tekstin ääressä  
– tutuStumme 
muSiikkivinkkien 
tekijään

tämän vuoden alusta lähtien tekstin ääressä -palstan virsi- ja musiikkivinkit miettii 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Vanhan kirkon kanttori Anna Pulli. 

MIssä OLet tYöskeNNeLLYt 
kaNttORINa? 

– Työskentelin pitkään Espoon
lahden seurakunnassa monipuo
lisen jumalanpalveluselämän 
keskellä, kahden kuoron, rippikou
lujen, verkkohartauksien ja toi
mitusten parissa. Tämän vuoden 
alusta siirryin Helsingin tuomio
kirkkoseurakuntaan Vanhan kir
kon kanttoriksi. Messut ja toimi
tukset painottuvat vahvasti urkurin 
näkökulmasta nykyisessä työssäni. 
Minulle seurakunnan jumalanpal
veluselämä kaikessa moninaisuu
dessaan on vuosien aikana tullut 
erittäin rakkaaksi. Koen sen ke
hittämisen ja sitä kautta itseni ke
hittymisen motivoivana ja mielek
käänä työssäni. 

MILLaIsIa PeRIaatteIta  
sINULLa ON JUMaLaNPaLVe-
LUkseN VIRsIeN VaLINtaaN?

– Jumalanpalveluksen virret ja mu
siikki ovat osa pyhäpäivän sanomaa. 
Yhdessä laulettu virsi tuo omalla ta
vallaan esille seurakunnan roolia ju
listajana ja rukoilijana. Omassa työs
säni lähden liikkeelle pohtimalla 
kirkkovuoden ajankohtaa ja päivän 
evankeliumia mieluiten jumalanpal
velusta toimittavien työntekijöiden 
kanssa. Yhteisen näkökannan löy
dyttyä on motivoivaa etsiä ja valita 
sitä kannattelevia ja täydentäviä vir
siä sekä muuta musiikkia.  On myös 
tärkeätä huomioida jumalanpalve
luksen eri virsien ja muun musii
kin merkitys jumalanpalveluksen eri 
kohdissa. 

Yhdessä laulettu 
virsi tuo omalla 
tavallaan esille 
seurakunnan roolia 
julistajana ja 
rukoilijana.
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MILLaIsta MUsIIkkIa kUUN-
teLet MIeLUIteN VaPaa-aIka-
NasI?

– Musiikkimaultani olen varsin 
kaikkiruokainen, kaikenlaista le
vyä löytyy hyllystä kirkkomusiikista 
suomipoppiin ja Tsaikovskin sinfo
nioista progressiivisen rockiin. Niin 
kuin muussakin elämässä, myös 
musiikin kuuntelussa on erilaisia 
 aikakausia: tällä hetkellä vapaaajal
lani kuuntelen mielelläni radiota tai 
esimerkiksi Pärtin kuoromusiikkia.

MILLaIsta MUsIIkkIa sOItat 
MIeLUIteN?

– Urkurina olen tykästynyt ranska
laiseen ja erityisesti 1800–1900lu
kujen urkumusiikkiin. Myös Bach 
on pitänyt pintansa kestosuosik
kina. Viime aikoina olen myös mie
lelläni kokeillut tehdä hieman raja
aitoja ylittäviä sovituksia muun 
muassa JeanMichel Jarren musii
kista.

MItä HaRRastat?

– Säännöllinen harrastustoiminta 
keskittyy Kamarikuoro Kaamok
sen alttoriveissä laulamiseen ja kuo
ron puheenjohtajana toimimiseen. 
Tavoitteena on myös päästä sään
nöllisesti liikkumaan lenkkeillen ja 

kuntosalilla käyden. Ystävien ta
paaminen, konserteissa käyminen 
ja muun muassa macaronsien leipo
minen ovat myös mukavaa, kunhan 
aikaa riittää. 

MItä MUUta HaLUat keRtOa 
CRUxIN LUkIJOILLe? 

– Meitä on muutamia Instagram
kuvapalvelussa olevia kanttoreita, 
jotka kertovat myös työstään ku
vien kautta. Olisi hauskaa, jos 
meitä olisi enemmänkin. Minut löy
tää käyttäjänimellä @annakpulli, ja 
niitä kanttoreiden kuvakulmia kir
joittamalla palvelun hakuun #kant
tori. Eikä se tilin luominenkaan ole 
kovin vaikeaa. r

meitä on muutamia 
instagram-
kuvapalvelussa 
olevia kanttoreita, 
jotka kertovat myös 
työstään kuvien 
kautta.
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8.3.
JeeSUS, PAHAN VAllAN VOittAJA
3. paastonajan sunnuntai

Liturginen väri: violetti tai sininen    
Jh. 8:46-59
Virret: 208: 1, 2, 7, 8 (alkuvirsi), 438: 1-3 (synnin-
tunnustusvirsi), 310: 1, 2, 5, 8 (päivän virsi), 451 
(uhrivirsi), 299 (ehtoollisvirsi), 208:9 (ylistysvirsi)
Muuta musiikkia: 3. paastonajan psalmi (Ant-
Ps), M. Syrjäniemi: Herra Jeesus kun täällä vain 
kanssamme on – urkukoraali päivän virrestä 
310 (PM 519), M. Kilpiö: Päivä päivän jälkeen 
kuljen (UV 11), Irlantilainen sävelmä: Silmäni 
aukaise (UV 09)

Kahden maailman rajalla
satU saaRiNeN

Jeesus on taas ilmiriidassa juutalaisten kirjanoppinei
den kanssa! Väittely päättyy tällä kertaa siihen, että 
juutalaiset alkavat keräillä kiviä kivittääkseen Juma

lan Poikana esiintyvän nuoren miehen. 
Kolmas paastonajan sunnuntai kutsuu sisällöllään 

miettimään hyvää ja pahaa, näiden välistä taistelua 
 maailmassamme ja itsessämme. Ensimmäisen vuosiker
ran mukainen evankeliumiteksti kertookin konkreetti
sesta pahojen henkien ulosajamisen ihmeestä, jonka Jee
sus teki mykälle miehelle.

Nyt käsillä olevassa kolmannen vuosikerran tekstissä 
Jeesusta itseään väitetään pahan hengen valtaamaksi. Tä
män diagnoosin kirjanoppineet tekevät ilmeisesti Jeesuk
sen yltiöpäisten puheitten perusteella: synnittömyys, Ju
malan sanan julistaminen, hänen tahtonsa tunteminen ja 
Jumalan Poikana esiintyminen ovat liikaa. Kun grandiosi
teettifantasiaan vielä sotketaan isä Abraham, alkavat ki
vet ja niiden nakkeleminen kiinnostaa!

Mutta kivet eivät ehdi lentää. Perikooppi päättyy ja
keen 59 päättävään lauseeseen, joka on jätetty saarna
tekstistä pois: ”mutta Jeesus poistui heidän näkyvistään ja 
lähti temppelistä.”

Jeesus lähti pois silmistä, muttei suinkaan pois sydä
mistä. Juutalaisten sydämiin oli kylvetty epäilys siitä, että 
jotain oli murtumaisillaan, muuttumaisillaan. Nyt oli tullut 
aika, josta profeettojen ennustukset ovat puhuneet. Silti 
he epäilivät ja jatkossa yhä tiiviimmin etsivät syitä ja vi

koja tästä miehestä, joka heidän mielestään ei voinut olla 
synnitön. Myös Jeesuksen seuraava tunnusteko oli heille 
vain todiste hänen syntisyydestään: Ei kai Jumalan mies 
parantaisi sapattina! 

Jeesus tuli maailmojen väliin ja aikojen väliin. Hän 
oli maailmojen väli, raja, jota kaikki eivät olleet valmiita 
ylittämään. Jeesus oli raja myös kahden maailman väli
sessä kamppailussa. Jumalan tahto on se Hyvä, jota Jee
sus julisti. Ihmistahto on usein se Paha, jota omat itsek
käät tekomme julistavat.

Jumalan maailma ja ihmisten maailma ovat jatkuvassa 
ristiriidassa keskenään. Sama maailmahan se on – Juma
lan maailma ja ihmisten maailma – mutta me ihmiset ha
luamme omilla valinnoillamme tuhota paitsi omaa elin
piiriämme myös lähimmäistemme elämää torjumalla 
Jumalan tahdon toteutumisen. Annamme meissä vaikut
tavan ja meitä houkuttavan pahan vietellä ja viedä. Osoi
tamme materiaan, yltäkylläisyyteen ja itseemme, kun 
meidän pitäisi teoillamme ja valinnoillamme osoittaa Ju
malaan, luomakuntaan ja lähimmäisiimme. 

Onko käytöksellämme mitään rajaa, tuleeko se kos
kaan vastaan? Se tulee vastaan arjessa vasta silloin, 
kun on pakko. Kun huomaa, että vähemmälläkin tava
ralla ja omistamisella tulee toimeen. Kun huomaa, että 
omilla sanavalinnoillaan voi vaikuttaa omaan ja läheisten 
 hyvinvointiin. Kun huomaa, että jatkuva viha ja katkeruus 
vahingoittavat eniten itseä, alkaa anteeksiantamisen tah
totila kasvaa sydämessä.

Kun elämässämme olemme kohdassa, jossa viipyi
lemme enemmän hyvän rajan sillä puolen, huomamme 
asuvamme Jumalan huoneissa. Silloin häivytämme itse 
sitä rajaa, joka näiden kahden maailman välissä sydämis
sämme on ja teemme tilaa Jumalan valtakunnalle keskuu
dessamme. Siinä valtakunnassa ei erotella sukupuolen, 
suuntautumisen, uskonnon tai maailmakatsomuksen, ei 
terveyden eikä sairauden, ei ihonvärin tai aseman vuoksi. 
Jumalan maailmassa pätee rakkauden laki. Siellä pää
semme pahasta. r

Jumalan maailma ja 
ihmisten maailma ovat 
jatkuvassa ristiriidassa 
keskenään.

54 1/2015, CRUX
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15.3.
elämäN leiPä
4. paastonajan sunnuntai

Liturginen väri: violetti tai sininen    
Jh. 6:48-58
Virret: 475 (alkuvirsi), 473 (päivän virsi), 224 (uhrivirsi), 
232 (ehtoollisvirsi), 474 (ylistysvirsi)
Muuta musiikkia: R. Forsberg: Sinä avaat kätesi, 
SATB ja srk (RKPs), K.-E. Gustafsson: Iloitkaa Jeru-
salemin kanssa, SATB (KPs II), E. Tuppurainen: Minä 
olen elämän leipä, SATB (PM 293), J. Maukonen: Tässä 
pöydässä SAB (UM), K. Larjava: Leipä ja viini (LV)

Ei ohi konkretian
Niko HUttUNeN

Harkittu provokaatio. Puhua nyt ruumiin syömi
sestä ja juomisesta! Jeesuksen – tai oikeastaan 
varhaiskristittyjen – huolena ei ollut kirkosta 

eroamisen buumi, mutta eivät tällaiset puheet hyvää 
mieltä herättäneet. Kristityt saivat muutenkin tuta ympä
röivän yhteiskunnan epäilevät asenteet ja osa opetuslap
sistakin lakkasi näiden sanojen jälkeen kulkemasta Jee
suksen mukana (6:66). On sitä ennenkin erottu.

Kristittyjä epäiltiin kannibalismista. Harvat vaivautui
vat tarkistamaan juttujen taustoja yhtä huolellisesti kuin 
Bithynian maaherra Plinius, joka suunnilleen Johannek
sen evankeliumin kirjoittamisen aikaan raportoi kristitty
jen aterioinnin olleen täysin viatonta (Kirjeet 96). 

Kannibalismi kuului antiikin maailmassa vakituisiin 
syytöksenaiheisiin. Tätä oletettiin kaikista niistä ryh
mistä, joita kohtaan tunnettiin epäluuloja. Johanneksen 
evankeliumin sanamuodot olivat kuin bensiiniä liekkei
hin – tai sitten ei. Se, että evankeliumi puhuu asiasta suo
raan, toimii vastoin huhujen väitettä salatusta kanniba
lismista.

Huhut toimivat iltapäivälehtien moralistisella logii
kalla: huhujen kuulijat – samoin kuin lööppien houkut
telemat lehdenlukijat – olivat loputtoman kiinnostuneita 
häpeällisistä yksityiskohdista, mutta peittivät uteliaisuu
tensa surkuttelemalla uhria ja paheksumalla tekijöitä. 
Koko rakennelma romahtaa, kun uhri itse kehottaa it
sensä syömiseen. Ketä nyt surkuttelisi?

Häpeämättömän suorat sanat, joissa Jeesus kehottaa 
syömään ruumiinsa ja juomaan verensä, tekee pilkkaa 
villeistä huhuista. Viattoman uhrin ja pahan uhraajan 
roolit menevät sekaisin ja saavat koko jutun näyttämään 
naurettavalta. Huhun kuuntelijoiden moralismi saa ko
lahduksen: ei ole ketään viatonta, jonka puolustamisen 
varjolla saisi herkutella likaisilla yksityiskohdilla. Poruk
kaa lähtee Jeesuksen luota, kun kuulijat eivät enää voi 
ottaa moralistin roolia.

Evankeliumitekstin jälkeen tarina jatkuu niin, että lu
kija varmasti ymmärtää ruumiin syönnin ja veren juon
nin oikein. Opetuslapset, jotka evankeliumissa usein ym
märtävät Jeesusta väärin, nurisevat nyt, että Jeesuksen 
puhe on aivan sietämätöntä. Siitä Jeesus saa aiheen se
littää sanojaan ja samalla evankeliumin lukijatkin saavat 
oppia.

”Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyö
tyä” (6:63), Jeesus julistaa. Jeesuksen lihan syöminen 
joutuu tämän jälkeen outoon valoon: pitikö sitä lihaa 
syödä vai eikö siitä ole mitään hyötyä? Ilmeistä on, että 
tässä kuten monessa muussakin Johanneksen evanke
liumin kohdassa Jeesus puhuu vertauskuvallisesti. 

Konkreettiset sanat tulee ymmärtää hengellisesti. Pu
hutaan leivästä, joka onkin Jeesuksen liha, joka pitää 
syödä elääkseen ikuisesti, vaikkei lihasta mitään hyötyä 
ollutkaan. Vertauskuvien sarja on niin hurja, että väärin
käsitykset ovat vaanimassa. Saarnatekstin jälkeen tode
taan, että oikeastaan Jeesuksen sanat ovatkin nyt ”henki 
ja elämä” (6:63).

Vertauskuvat viittaavat johonkin toiseen todellisuu
teen, mutta siitä todellisuudesta ei voi puhua ilman 
 vertauskuvia. Oikeastaan vain vertauskuvien kautta on 
pääsy tähän toiseen todellisuuteen. Tämä on tuttua myös 
muista evankeliumeista. Niissä Jeesus tekee saman hie
man toisella tavalla, kertomalla tarinoita, jotka havain
nollistavat Jumalan valtakuntaa.

Muiden evankeliumeiden vertauskuvissakaan Juma
lan valtakunta ei ole yksi yhteen kuningas tai jokin muu 
kertomuksen elementti. Johanneksen evankeliumikaan 
ei tarkoita Jeesuksen lihan raatelua. Silti pääsyä Jeesuk
sen luo ei ole ohi konkreettisten sanojen tai konkreetti
sen ehtoollisen. 

Johanneksen evankeliumi epäilemättä viittaa ehtool
liseen puhuessaan Jeesuksen verestä ja lihasta. Konk
reettisten ehtoollisaineiden kautta päästää osalliseksi 
Jeesuksesta. Johanneksen evankeliumin vertauskuvalli
suus sopii hyvin yhteen luterilaisen ehtoolliskäsityksen 
kanssa: Jeesus ei ole leipä tai viini, mutta Jeesusta ei ta
voiteta ohi leivän tai viinin. r
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22.3.
HerrAN PAlVeliJAtAr
marian ilmestyspäivä

Liturginen väri: valkoinen    
Lk. 1:46-55
Virret: 52 (alkuvirsi), 726 (kiitosvirsi Pyhälle Kolmi-
naisuudelle), 753 (päivän virsi), 324 (uhrivirsi), 331 
(ehtoollisvirsi), 50: 1, 5, 6 (ylistysvirsi)
Muuta musiikkia: E. Repo: Sinä lähetit enkelin, SATB 
(PM 332), S. Rintamäki: Maria sanoi, SATB ja solo (PM 
568), S. Salonen: Älä pelkää, Maria, SATB (Fazer), trad. 
Maria, Herran piikanen, SAB (CE 6), J.-F. Dandrieu: Mag-
nificat 1. Plein Jeu (imslp.org), C. Tournemire: Postludes 
libres pour des Antiennes de Magnificat Op. 68 (imslp.
org)

Maria, armosta todistaja
aRi oiNas

”Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle ar
monsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja 
sinä annat hänelle nimeksi Jeesus … ja häntä 

kutsutaan Jumalan Pojaksi.” 
Näin sanoen enkeli Gabriel ilmestyi neitsyt Marialle 

noin yhdeksän kuukautta ennen Jeesuksen syntymää. Se 
merkitsi jo Eedenin puutarhassa Jumalan antaman lupa
uksen pikaista täyttymistä. Marian saama lupaus ei ollut 
lupaus vain hänelle. Se oli lupaus, jonka Jumala oli anta
nut koko ihmiskunnalle jo aikojen alussa heti syntiinlan
keemuksen jälkeen. Myös Elisabeth tunsi, että jotain kä
sittämätöntä on tapahtumassa, kun hän totesi Mariasta: 
”Herrani äiti tulee minun luokseni.” Silloin Maria puhkesi 
ylistämään Jumalaa. 

Jeesuksen neitseellinen sikiäminen on monille ollut 
kynnyskysymys, jonka varassa usko joko kuolee tai elää. 
Monet menettivät uskon, koska pitivät sitä mahdotto
mana. Jumalaan voidaan kyllä uskoa, mutta ei siihen, että 
neitsyt tulee raskaaksi Jumalan voimasta. 

Niin toimii inhimillisestä logiikasta järjellään kiinni pitä
vän ihmisen mieli, joka järkeilee järkeilemästä päästyään, 
eikä salli mitään sijaa sellaiselle tässä maailmassa, joka 
ylittää hänen oman ymmärryksensä. Ei silloin ole tosiasi
assa enää sijaa edes Jumalalle, sillä Jumalasta on tullut 
pelkkä kehno ihmisen kopio, jos sitäkään. Jumalasta on 
silloin tullut ihminen ja ihmisestä lopulta oma jumalansa. 

Jumalan työt ja ihmeteot eivät ole ihmisten käsitettä

vissä! Jos ihminen yrittää ne järjellään käsittää, ne pakene
vat häntä, mutta jos uskon silmin katsoo niitä, ne käyvät 
ymmärrettäviksi ja järjellisiksi. Samalla tapahtuma on myös 
järjenvastainen monille vain, koska siihen ei sisälly ihmeen 
mahdollisuutta. Eivät ihmeet ole järjen vastaisia, sillä kaik
kea tiede ei voi kuitenkaan selittää. 

Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saat
taakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, 
sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voi
makasta. Mikä maailmassa on neitsyt Marian lailla vähä
pätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Ju
mala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. 

Sanoma Jumalan kätketystä viisaudesta ja armosta, joka 
ylittää ihmisymmärryksen kulkee kautta koko Raamatun 
(ks. 1. Kor. 1:182:16 ja Jes. 55:69). Niin kymmenen käs
kyn lain kuin uskontunnustusten sisällöt ovat yhä tänään 
muuttumatonta Raamatun ydinsanomaa. Samoin jos kiel
lät Jeesuksen syntymän neitsyestä, kiellät ristin koko sano
man. 

Jumala on ilmoittanut niin sen kuin muutkin uskontun
nustuksen sisällöt Raamatun lehdillä sekä tiedollisina fak
toina että uskon kautta omaksuttavina muuttumattomina 
totuuksina. Myöskään minä en omana rippikouluaikanani 
Ruotsissa uskonut sitä todeksi. Oma järkeni vastusti Juma
lan viisautta. Ihmettelin vain asiaa papin siitä meille kerto
essa. 

Pelkkä pohdiskeluni uskontunnustusta lausuessani ei 
voinut minua pelastaa. Tarvittiin myös uskoa, jonka kautta 
saatoin kokea Jumalan tiedon todeksi. Asia olisi edelleen 
niin vaikka uskontunnustusten kaikki lausumat todettai
siin tieteellisesti tosiksi, sillä jokainen päättää itse uskooko 
opetettuun ja haluaako elää sen mukaan. Kirjatieto ei ke
tään valista, niin käy vasta kun tiedon sisäistää. Muuten 
vain hokee opetettua, ilman tarvittavaa oivallusta asian 
suhteen. 

Monien uskovien tavoin myös Maria asettui alkuun hie
man epäuskoisena ja ehkä hieman pelonsekaisesti Juma
lan käytettäväksi. Vain ihmettelyn kautta syntyi usko sii
hen, että Jumala on jotain häntä suurempaa, jolle mikään 
ei ole mahdotonta. 

Siihen ihmettelyyn myös meitä kutsutaan. Meistä ke
nenkään osa ei ole yhtä keskeinen kuin Marian, joka syn
nytti Kristuksen tähän maailmaan, mutta silti meidän 
osamme on yhtä tärkeä, sillä ehkä juuri sinun tai minun vä
lityksellä Jumala tuo Kristuksen kautta pelastuksen toiselle 
ihmiselle vielä tänään tai huomenna. r
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29.3.
kUNNiAN kUNiNkAAN AleNNUStie
Palmusunnuntai

Liturginen väri: violetti tai sininen    
Mt. 21:12-17 (18-22)
Virret: 3: 1-3, 6 (alkuvirsi), 60 (päivän virsi), 206 (uhri-
virsi), 228 (ehtoollisvirsi), 61 (loppuvirsi)
Muuta musiikkia: M. Kilpiö: Palmusunnuntain psal-
mi, unisono ja urut (PM 333), I. Forrester: Hoosianna 
(RKPs), T. Tuukkanen: Tiellä ken vaeltaa, SA, vuorovirsi 
(PM 339), K. Larjava: Kuninkaamme saapuu (LV) 

Vaihteeksi viikuna?
HaNNa vaNoNeN

Palmusunnuntain ja 1. adventin yhteisten teemojen 
ansiosta palmunlehvät ovat kenties yksi suosituim
mista jumalanpalveluksen elävöittämismateriaa

leista. Erityisesti palmusunnuntaihin ne tietysti sopivat 
erinomaisesti, viitataanhan palmuun jo pyhän nimessä. 
Toisaalta Ut:ssa palmunoksista puhutaan varsin harvoin 
(Jh. 12:3; Ilm. 7:9), eivätkä ne esiinny kuin ensimmäi
sen vuosikerran mukaisessa palmusunnuntain saarna
tekstissä. Siksi tuleekin mieleen, voisiko palmusunnun
taina hyödyntää vaihteeksi toista kasviteemaa, joka on 
piilotettu kolmannen vuosikerran evankeliumin suluissa 
olevaan jaksoon (Mt. 21:1822): viikuna esiintyy Ut:ssa 
huomattavasti useammin (15 kertaa), ja sillä on tärkeä 
symbolinen merkitys.

Päivän evankeliumissa kuvattu viikunapuun tapaus 
tuntuu yksittäisenä tapauksena erikoiselta, mutta kon
tekstiinsa sijoitettuna se avautuu paremmin. Hedelmän 
tekemistä on nimittäin aiemmin Matteuksen evankeliu
missa käytetty oikean elämäntavan vertauskuvana: Jo
hannes Kastaja velvoittaa ihmisiä tekemään hedelmää, 
jossa heidän kääntymyksensä näkyy (Mt. 3:8) ja uhkaa, 
että ”puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja hei
tetään tuleen” (Mt. 8:10). Vuorisaarnassa Jeesus va
roittaa vääristä profeetoista hyvin samantyyppisin sa
nankääntein (Mt. 7:16–20). Jonkinlaisesta vääränlaisen 
elämäntavan ongelmasta lienee siis kysymys viikuna
puun kiroamisesta kertovassa kohtauksessakin. Se, kenen 

tai minkä ongelmia nyt demonstroidaan, selviää välittö
mästä tekstiyhteydestä: edeltävästä ja seuraavasta koh
tauksesta käy ilmi, että hedelmätön puu nököttää Jeru
salemiin johtavan tien varressa. Jerusalemissa Jeesus on 
kohdannut kaupungin, joka ei tee hyvää hedelmää (vrt. 
myöhemmin Mt. 23:37). Viikunapuu heijastelee kaupun
gin tilaa, ja sen kiroaminen on symbolinen tuomion ju
listus Jerusalemille.

Mitä rakentavaa saarnattavaa sitten voisi saada irti 
tuomionjulistuksesta? No ainakin sen, että Matteuksen 
evankeliumin kokonaisuudessa hedelmätön puu rinnas
tetaan yleisesti hedelmää tekevään puuhun: yhtä lailla 
kuin on mahdollista tehdä huonoa hedelmää tai jäädä 
hedelmättömäksi, on mahdollista tehdä hyvää hedelmää. 
Hyvän hedelmän tekeminen taas sopii paremmin kuin 
hyvin yhteen meneillään olevan paastonajan tavoitteiden 
kanssa; eikös hyvää hedelmää peräänkuuluttanut Johan
neskin puhunut juuri mielenmuutoksesta ja paluusta Ju
malan tahdon täyttämiseen – asioista, jotka kirkkokäsi
kirjassa liitetään nimenomaan paastonajan yhteyteen. 

Toinen viikunapuukertomuksen teema on rukous, 
joka myös sitoo sen yhteen päivän evankeliumissa aiem
min kuvatun temppelivälikohtauksen kanssa. Riehues
saan uhrikulttiin liittyvän bisneksen harjoittajien keskellä 
Jeesus puhuu temppelistä rukouksen huoneena. Viikuna
puun kiroamista taas seuraa – hieman yllättäen – opetus 
rukouksen voimasta. Nämä kaksi viittausta rukoukseen 
saattavat heijastella Matteuksen seurakunnan tilannetta: 
Jerusalemin temppelin tuhoutuessa symbolinen kirous 
on käynyt toteen ja vanhakantainen institutionaalinen 
yhteys Jumalaan on katkennut. Sen sijaan rukous edel
leen on tiettyyn paikkaan tai rakennukseen sitoutumat
toman seurakunnan voima. Rukouksen voimaa kannat
tanee pohdiskella tänäkin päivänä, kun yhä useampi on 
sitä mieltä, ettei uskoon tarvita instituutioita tai raken
nuksia. Minkämuotoisena ja sisältöisenä rukous voisi 
olla aidosti seurakuntaa yhdistävä ja rakentava kanava – 
ja millaiseen rukoukseen erilaiset seurakuntalaiset osaisi
vat yhdessä liittyä?

Viikunapuusta avautuu siis useitakin saarnateemoja. 
Ja mitä siihen elävöittämiseen tulee: viikunapuita käyte
tään huonekasveina, joten niiden lehtiä on helposti saa
tavissa havainnollistamismateriaaliksi messuun. Ja ne 
viikunan tekemät hedelmäthän ovat vallan mainioita, 
makeita mutta terveellisiä. Mitä, jos tarjoaisi kirkko
kahvilla pullan sijasta viikunoita? r
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Tie kaikkein raskain
satU saaRiNeN

Palmusunnuntai aloittaa hiljaisen viikon, mutta mo
nissa seurakunnissa varsinaiset hiljaisen viikon il
tajumalanpalvelukset tai ahtisaarnat alkavat vasta 

maanantaina. Kirkkokäsikirjankin mukaan hiljaisen viikon 
palvelusten toteuttamiseen on monia vaihtoehtoja. Myös 
iltahetkien muoto voi vaihdella. 

Omissa työskentelyseurakunnissani on toteutettu rik
kaasti ja vaihdellenkin hiljaisen viikon kokonaisuus. On 
voitu mennä kirkkokäsikirjan mukaisten arkipäivien 
tekstien myötä. Tai on luettu periteiset, pitkät ahtisaar
nat. On myös vietetty hiljaisuuden iltoja, joihin musiikki 
ja kaikki toiminta on suunniteltu tarkkaan esimer
kiksi hiljaisen rukouslauluryhmän kanssa. On toteutettu 
 tuomasmessumaiseen rukousalttarihetkeen rukouspol
kuja. Hiljainen viikko tarjoaa (kuten koko kirkkovuosi!) 
kauniin mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa illat va
paaehtoisvoimin. 

Hiljaisen viikon iltana rukoillaan Getsemanessa yh
dessä Jeesuksen kanssa. Edessä on pitkä yö, jonka vai
heissa tapahtuvat ratkaisevat käänteet. Kaikkien yllä leijuu 
pelko ja petos. Yksi jos toinen väsyy, kolmas kieltää, neljäs 
pettää. Kaikki jättävät Jeesuksen yksin tuskailemaan, hä
nen nimenomaisesta pyynnöstään huolimatta: valvokaa 
kanssani! 

Kun Juudaan paikalle johtamat vangitsijat sitten saa
puvat ja Jeesus kahlitaan, kaikki pakenevat. Oma henki on 
kalliimpi. 

Kuka meistä lopulta olisi kummempi? Olet ehkä näh
nyt netissä kiertäviä videon pätkiä siitä, miten ihmiset toi
mivat yllättävissä katastrofitilanteissa. Jokaisen oma rea
gointitapa tulee esiin peittelemättä silloin, kun on tosi 
kyseessä. Hädän hetkellä ei enää voi feikata. 

Yhdessä videossa polulla kävelee porukkaa, lapsia ja ai
kuisia, kun vastaan tulee villieläin. Taitaa jonon viimeinen 
kuvata retkueen etenemistä käsivaralla. Tärisevä filmati
sointi osoittaa, miten säikähdyksen vallassa osa vanhem
mista kaappaa lapsen syliin ja juoksee pois, turvaan päin. 
Osa tarttuu lasta mistä ehtii ja retuuttaa pois – villieläi
men pelastusvaisto asettuu vanhempaan! Mutta joku re
päisee kätensä irti lapsen kädestä ja juoksee kuvaajankin 
kumoon.

Haluamme ajatella, että hädän tullen emme ole se hei
komman hylkäävä henkilö. Mutta yhtä aikaa emme us
kalla tuomita häntä. Emme tiedä, kuinka itse toimisimme 
vastaavassa tilanteessa. ”Tahtoa ihmisellä on, mutta 
luonto on heikko.” Harva meistä joutuu niin tiukkaan paik
kaan, että luontomme testataan näin rajusti. Harva meistä 
itse tietää omien reagointitapojemme vaikuttimia, emme 
ole niitä itse voineet päättää tai niihin itse vaikuttaa. 
Elämä muovaa meitä. 

Yhteinen matka Jeesuksen ja opetuslasten elämässä 
oli muovannut joukon tiiviiksi, mutta silti pelko ajoi heidät 
erilleen. Vasta paljon myöhemmin he jälleen etsiytyvät 
yhteen. Silloin Kristuskin on taas, jälleen, heidän kanssaan.

Mutta siihen on vielä pitkä matka. Nyt on petoksen 
suudelman vastaanottamisen, kieltämisen ja yksinjäämi
sen aika. Matka yrttitarhasta Golgatalle on alkanut. r

Haluamme ajatella, 
että hädän tullen 
emme ole se 
heikomman hylkäävä 
henkilö. Mutta yhtä 
aikaa emme uskalla 
tuomita häntä.

30.3.
JeeSUS GetSemANeSSA
Hiljaisen viikon ma

Liturginen väri: violetti tai sininen     
Mt. 26:30-56
Virret: 56: 1, 6, 7, 275, 404: 1, 3
Muuta musiikkia: J. Berthier: Valvomaan ja rukoile-
maan, SATB (ML), J. Pachelbel: Ach, was soll ich Sünder 
machen, virsi 56 (imslp.org) 
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31.3. 
JeeSUS tUtkittAVANA
Hiljaisen viikon ti

Liturginen väri: violetti tai sininen    
Mt. 26:57-27:10
Virret: 58, 274, 411
Muuta musiikkia: J. Haapasalo: Jeesus olet elämäni 
-urkukoraali (KUr II)

Ihmisen heikkous
jUHa taNska

Kun hiljaisen viikon tiistain evankeliumitekstiä lu
kee etsien tekstikokonaisuuden läpi kulkevaa yh
teistä teemaa, teeman voi mielestäni tiivistää kah

teen sanaan: ihmisen heikkous. Ahtisaarnan teksti kuvaa 
ihmisen heikkoutta usean esimerkkikertomuksen avulla.
Uskonnollisten vallanpitäjien heikkous  
(Mt. 26:5768; 26:12)

Juutalaisten ylin tuomioistuin antiikin ajalla, suuri 
neuvosto, sanhedrin, koostui 71 jäsenestä. Kirjanop
pineet edustivat lainopillista asiantuntemusta. Uskon
nollisten johtajien heikkous näkyy siinä, että he ko
koontuvat yöllä käymään oikeutta ja etsimään vääriä 
todisteita. 

”Viimein astui esiin kaksi miestä, jotka väittivät Jee
suksen sanoneen: ”Minä voin hajottaa Jumalan temp
pelin ja rakentaa sen uudelleen kolmessa päivässä.” 
Syytökset ovat puolitotuuksia. Jeesus on ollut kriittinen 
temppelikultin vääristymille samalla tavalla kuin pro
feetat ennen häntä (ks. Mt. 21:1213). Hän on myös en
nustanut temppelin tuhon (Mt. 23:38; 24:2), mutta näis
säkin kohdin Jeesuksen toiminta muistuttaa Vanhan 
testamentin profeettojen esimerkkiä. 

Kun öinen kuulustelu ei etene toivotulla tavalla, Kaifas 
kysyy suoraan: ”Minä vannotan sinua elävän Jumalan ni
messä: sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan Poika.” 
”Itsepä sen sanoit”, vastasi Jeesus. Molemmat termit 
Messias ja Jumalan Poika olivat kansankielessä odotetun 

hallitsijan arvonimiä, hänen joka tuhoaa Israelin viholliset 
ja perustaa kuningaskunnan. 

Kaifas yrittää pakottaa Jeesuksen myöntymään niin, 
että hän voi raportoida Pilatukselle Jeesuksen suunnitte
levan kapinaa. Jeesuksen vastaus, ”itse sinä sanot niin”, pa
kottaa Kaifaksen ottamaan vastuun sanoistaan ilman, että 
Jeesus itse tekee itsensä syylliseksi. Vaikka Jeesus on Voi
deltu, Jumalan Poika, (Mt.16:16), hän ei ole messias ylipa
pin tarkoittamassa poliittisessa mielessä. 

Öinen, laiton oikeudenkäynti päättyy jo ennalta syyl
liseksi sovitun nöyryyttämiseen. Yöllä pidetty oikeuden
istunto ei ollut laillinen, siksi päätös Jeesuksen surmaami
sesta tehdään vasta aamulla.
Pietarin Heikkous (Mt. 26:69-75)
Pietari on seurannut Jeesusta ylipapin palatsin pihalle. 
Hän, joka on luvannut olla hylkäämättä Jeesusta, vaikka 
kaikki muut hylkäisivät, joutuu kohtaamaan pelkonsa ja 
heikkoutensa. Kolmannella kerralla Pietari kieltää kiroil
len Jeesuksen. 
Juudaksen ja ylipappien heikkous (Mt. 27:39)
Juudas, nähtyään mihin hänen tekonsa johtaa, katuu. 
Hän pyrkii lieventämään tekonsa seurausta, menee pa
lauttamaan rahat ja tunnustaa, että on kavaltanut viat
toman miehen. Ylipapit suhtautuvat kylmästi rikos
kumppaniinsa eivätkä ole kiinnostuneita Juudaksen 
katumuksesta. Kertomus 30 hopearahasta kaikuu viitta
uksista Vt:n teksteihin (ks. Sak. 11:1213, Jer. 18:112 ja 
Jer. 9:113). Vt:n taustaa vasten savenvalajan pellon os
taminen näyttäytyy, ylipappien itse sitä ymmärtämättä,  
vertauskuvallisena tekona, joka ennakoi ylimmäisen pa
pin omaa tuhoutumista. Ironista on se, että ylipapit ovat 
juuri syyllistyneet valtavaan rikokseen, mutta pähkäile
vät paljon pienemmän asian, verirahojen, hallinnoinnin 
kanssa. 
Oma heikkouteni
Evankeliumi on kuin peili, jonka äärellä näen jotain 
myös itsestäni. Ei ole kyse vain toisten heikkouden tai 
syntisyyden aiheuttamasta mielihyvän ja vastenmieli
syyden sekaisesta kauhistelusta. Missä kohtaa itse olen 
heikko, kun katselen itseäni evankeliumin asettaman pei
lin äärellä? Juudaksen heikkoutena pidetään jo evanke
liumissa ahneutta, mutta ehkä heikkous on muutakin, 
loukkaantumista siihen, että Jumalan toiminta maail
massa näyttää voimattomalta. 

Jumalan Poika kärsii hiljaa ihmisen heikkouden kes
kellä. Jeesuksen vaikenemisessa täyttyy Jesajan 53:7 sana 
(vrt. Ps. 38:1214 ja Mt. 27:12, 14). Näin tapahtuu edelleen, 
maailman kauhujen keskellä, kun ihmiset runtelevat ja tu
hoavat toisiaan. Ihmisen osaan sitoutunut Jumalan Poika 
kärsii salatulla tavalla hiljaa kärsivissä ja näiden rinnalla. 
r
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1.4.
JeeSUS tUOmitAAN
Hiljaisen viikon ke

Liturginen väri: violetti tai sininen    
Mt. 27:11-32
Virret: 62: 7-9, 260
Muuta musiikkia: J. Yli-Annala: Rukous (PM 193), J. S. 
Bach: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, BWV 
1093, (virsi 71)

Hyvyyden voima
aRi oiNas

Oletko ennen kuullut puhuttavan kellokeskivii
kosta, tikkutiistaista, malkamaanantaista ja hiljai
sen viikon toisesta nimestä piinaviikko. Minulle 

nuo olivat pääosin uusia nimityksiä. Kun asiaa ajattelee, 
niin ne ovat ehkä jopa parempia kuin nykyaikaiset termit 
hiljaisen viikon maanantai, tiistai jne. Niillä oli myös vahva 
kristillinen sanoma, joka valmisti meitä tulevaan pääsiäis
juhlintaan. Piinaviikkonimitys korosti viikon sisältöä, joka 
alkoi jo Kristuksen kokemasta  kuolemanpelosta Getsema
nen puutarhassa. 

Malkamaanantain aiheena on kärsivä, piinattu ja hy
lätty Kristus. Hän valmistautui kohtaamaan syytökset syyt
tömänä ilman opetuslapsiaan, jotka hylkäsivät hänet, kun 
hän heitä eniten tarvitsi. Malka viittaa ihmisten taipumuk
seen syyttää olosuhteista enemmän toisia kuin itseään, 
esimerkiksi nähdä rikka toisen silmässä, mutta ei malkaa 
omassa silmässään. Malka on vanha nimitys olki tai tuo
hikatolla olevasta harjalta räystäälle ulottuvasta katema
teriaalin painona käytetystä halkaistusta kuusiseipäästä. 

Niinpä: näkee toisen silmässä olevan rikan, mutta ei 
omassa silmässä sojottavaa kuusiseivästä! Samalla se ku
vastaa, mitä Kristus joutui kohtamaan syyttömänä, sillä 
hänellä ei ollut silmässä sen enempää rikkaa kuin malkaa. 
Malkamaanantain tehtävänä on yhä herättää ihmisten 
omatuntoja hiljaisen viikon alkaessa. Ehkä suomalaisten 
käyttämä malkanimitys tulee siitä, että joskus on malka ir
ronnut katolta ja syöksynyt kohtalokkain seurauksin alas. 

Tikkutiistaina muisteltiin Jeesuksen kärsimystä ja mitä 
hän joutui kokemaan. Ennen vanhaan puhuttiin Jeesuk
sen pistelystä, jolla tarkoitettiin, että häntä puhuteltiin 
pisteliäästi neuvoston, Herodeksen ja Pilatuksen kuuluste
luissa. On kuin häntä olisi pistelty terävillä tikuilla. 

Kun kellokeskiviikon aamu koitti, se merkitsi, että Kris
tus vietiin saamaan lopullisen tuomionsa. Pilatus yritti 
vielä vedota ihmisiin todeten, että pitää Jeesusta syyttö
mänä, mutta turhaan. Ihmiset eivät nähneet Jeesuksessa 
ihmistä tai lähimmäistä, vaan harhaoppisen opettajan. Us
konnollisessa kiihkossaan he loivat mieliinsä vihollisku
van, joka oikeutti heidät huutamaan Pilatukselle kurkku 
suorana, täynnä vihaa: Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse! Sinä 
hetkenä kello soi Kristukselle, josta nimitys kellokeski
viikko. Risti asetettiin hänen kannettavakseen ja matka 
Golgatalle alkoi. 

On outoa ajatella, että Kristuksen seuraajista ei ollut 
Kristusta auttamaan noina viimeisinä hetkinä. Olisi pitä
nyt osoittaa uskollisuutta. Kaikki seuraajat olivat kaikon
neet. Kellokeskiviikko merkitsi omaa tutkimista ja valmis
tautumista kiirastorstain rippiin, josta on käytetty myös 
nimitystä kierotorstai, joka viittaa Vapahtajan katsomi
seen kieroon samalla tavoin kuin nuo huutajat, jotka vaa
tivat ristiinnaulitsemista. Jotta siltä vältyttäisiin, oli tärkeä 
valmistautua rippiin jo kellokeskiviikkona, että kellot ei
vät löisi myös omalle kohdalle. Samalla kello keskiviikko 
oli myös ilon päivä maaseudulla, sillä silloin kevät alkoi. 
Sen merkiksi ripustettiin kellot lehmien kaulaan ja pääs
tettiin ne laitumille. Voi, minkälaista iloa ne osoittivat, van
hatkin lehmät hyppivät ja juoksivat ilosta. Olen itsekin sen 
nähnyt. Se oli esimakua siitä, minkälainen on tulevaisuus 
niille, jotka uskovat Kristukseen ja saavat synnit anteeksi. 

Kellokeskiviikkona on tärkeä muistaa, että Kristus kuoli 
jumalattomien puolesta. Ilman Kristusta myös me kaikki 
kuulumme Jumalattomien joukkoon! Paavali toteaa, että 
tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmi
sen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis 
antamaan henkensä, mutta Jumala osoittaa rakkautensa 
meitä kohtaan siinä, että Jeesus Kristus astui ristinkuole
maan syyttömänä, meidän puolestamme, jotka olemme 
syyllisiä. Se on kutsu katsomaan häneen, joka loistaa hy
vyyden voimaa, jotta jotain siitä tarttuisi myös meihin. r
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2.4.
PyHä eHtOOlliNeN
kiirastorstai  

Liturginen väri: violetti tai sininen     
Mt. 26:17-30
Virret: 227 (alkuvirsi), 224: 4, 6 (synnintunnustusvirsi), 
220: 1-4 (päivän virsi), 223 (uhrivirsi), 222 (ehtoollis-
virsi), 77 (loppuvirsi)
Muuta musiikkia: A. Frostenson: Hiljaa sydämemme 
pöytä katetaan (RVK 395), J. Haapasalo: Ehtool-
lislaulu, SATB (YK 176), C. Franck: Panis Angelicus, S. 
Rintamäki: Ehtoollislaulu (Lasten virsi), J. Maukonen: 
Sinä avaat kätesi (NSV 2015), J. S. Bach: Christe, du 
Lamm Gottes (BWV 619)

Erikoinen ateria 
muistuttaa historiasta
Niko HUttUNeN

Kiirastorstain erityisaiheena on ehtoollinen. Antii
kin maailmassa se ei ollut vailla analogioita. Eri
laisten ammatti ja kulttiyhteisöjen juhlaaterioilla 

oli uskonnollisia osuuksia, joissa esimerkiksi viiniä uh
rattiin yhdistyksen suojelusjumalalle. Paavalikin osoit
taa tajuavansa analogiat, kun hän puhuu ehtoollisesta sa
massa yhteydessä temppelien uhriaterioiden kanssa (1. 
Kor. 10:1621).

Analogioittensa tapaan myös varhaiskristillinen eh
toollinen linkittyi muuhun ateriointiin. Paavali muistut
taa, että ehtoollinen pitää erottaa muusta syömisestä ja 
juomisesta (1. Kor. 11:29). Se, että Paavali varoittaa se
koittamisesta, kertoo, että ehtoollisen viettäminen ei hä
nen aikanaan poikennut radikaalisti muusta ruokailusta. 
Eroon piti erityisesti kiinnittää huomiota.

Myös Matteuksen evankeliumi kuvaa ehtoollisen 
osana muuta ateriaa. Nykyinen käännös sanoo, että eh
toollisen asettaminen tapahtui ”aterian aikana”. Vuo
den 1938 kirkkoraamattu sanoi, että se tapahtui heidän 
syödessään, mikä sanastoltaan on lähempänä kreikan
kielistä alkutekstiä.

Ehtoollinen oli siis oma, muusta aterioinnista eril
linen kulttiateria. Sen kosketuskohta tavalliseen ateri
aan oli kuitenkin nykyistä vahvempi ja ehtoolliseen kuu
luva teologia ”tuli lihaksi” kokemuksessa konkreettisesta 
ateria yhteydestä. Ehtoollisen ohessa tapahtuneella niin 
sanotulla agapēaterialla köyhemmät seurakunnan jä

senet tulivat ravituiksi – ainakin teoriassa. Paavali suomii 
aterialla tapahtuneita väärinkäytöksiä.

Nykymuotoisen ehtoollisen ongelma on toisenlainen 
kuin Raamatun kuvaamassa varhaiskristittyjen maail
massa. Jos siellä ehtoollinen uhkasi sekoittua muuhun 
ateriointiin, meillä ehtoollisen linkitys muuhun aterioin
tiin on hävinnyt. Jopa itse ehtoollisaineet ovat eriytyneet 
muusta ravinnosta. Öylätit eivät muistuta lainkaan sitä 
leipää, mitä syömme. Vahva ja makea ehtoollisviini puo
lestaan ei muistuta lainkaan sellaista viiniä, jota juodaan 
tai on koskaan juotu ruokajuomana.

Piispainkokouksen antama Jumalanpalveluksen opas 
suorastaan korostaa, että ehtoollisleivän täytyy ulkoises
tikin erottua muusta leivästä ja vain poikkeuksellisesti 
voidaan käyttää kohotettua leipää. Kohottamattoman 
leivän käyttöä perustellaan raamatullisilla ja käytännöl
lisillä syillä.

Raamatullinen peruste tulee tämän kiirastorstain teks
tistä. Sanotaanhan siinä, että ehtoollinen asetettiin ko
hottamatta jääneen ”happamattoman leivän juhlan en
simmäisenä päivänä”. Tämän kiirastorstain tekstistä 
tulee myös se piispainkokouksen ohje, että ehtoollis
viininä tulee käyttää ”viiniköynnöksen antia”. Tähänhän 
Jeesus viittaa tekstin lopussa.

Ehtoollisaineiden erikoisuudella pyritään siis toisaalta 
erottamaan ehtoollinen muusta ruokailusta ja toisaalta 
viittaamaan ensimmäisellä ehtoollisella käytettyihin ai
neisiin. Samalla on menetetty ehtoollisen yhteys konk
reettiseen ateriointiin. Piispainkokouksen ohjeistus ei 
pidä sitä merkittävänä. Tärkeämpää on yhteys kerran ta
pahtuneeseen historialliseen ehtoollisen asettamiseen. 

Historiallinen raamatuntutkimus on tuonut esiin, että 
monia Raamatun kertomia tapahtumia ei ole koskaan 
tapahtunut. Eräiden keskeisten asioiden kohdalla kirkko 
kuitenkin korostaa, että ne ovat historiallisesti tosia. Eh
toollisaineita koskeva piispainkokouksen ohjeistus osoit
taa, että ehtoollisen asettaminen kuuluu näihin asioihin, 
joiden historiallisuudesta halutaan pitää kiinni ja johon 
erikoisilla aineilla halutaan viitata. 

Kristillinen traditio eri evankeliumeissa, Paavalilla ja 
eräissä Uuden testamentin ulkopuolisissa lähteissä osoit
taa, että ehtoollisen asetussanojen ja käytäntöjen välillä 
oli eroavaisuuksia – ihan niin kuin nykyäänkin. Oleel
lista kuitenkin on, että Jeesus todella asetti ehtoollisen ja 
että me muistamme sen. Niinhän asetussanoissa sano
taankin. 

Erikoinen ehtoollisateria pyrkii kaikessa muodollisuu
dessaan säilyttämään mielessä yhteyden historiaan. r
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3.4.
JUmAlAN kAritSA
Pitkäperjantai

Liturginen väri: musta     
Mt. 27:33–54
Virret: 67 (alkuvirsi), 779 (seurakunnan yhteinen 
psalmin kertosäe), 72 (päivän virsi), Virsi 63 (”Rukous 
ristin äärellä” jälkeen), 70 (loppuvirsi)
Muuta musiikkia: J. Haapasalo: Jumalani miksi 
hylkäsit minut, SATB (KPs II), S. Salonen: Yön pimeyttä 
täällä (Fazer), E. Hovland: Hän tiensä raskaan kulki 
(RVK 442), P. Koivusalo: Tulkaa kaikki katsokaatte (PM 
343), J. S. Bach: Ach Herr, mich armen Sünder, BWV 742, 
(virsi 63)

Riisuttuna
HaNNa vaNoNeN

Pitkäperjantai on kirkkovuoden riisutuin pyhä: 
ei urkuja, ei ehtoollista, ei värejä, ei valoa. Erilai
nen jumalanpalvelus vaikuttaa huomattavasti 

kanttorien valmistautumisrutiineihin, kun instrument
tien sijaan onkin pärjättävä vain ihmisäänten voimin. 
Myös kirkkotilan jumalanpalvelusta varten valmisteleva 
 kirkonpalveluskunta huomaa eron tavalliseen messuun 
selvästi. Sen sijaan saarnaajalle pitkäperjantaihin val
mistautuminen ei välttämättä poikkea tavanomaisesta – 
mutta riisuttu jumalanpalvelus voisi kyllä hyvin haastaa 
pohtimaan, miten karsimisen idea voisi näkyä saarnassa. 

”Riisuttuun saarnaan” voi pyrkiä puhtaan teknisesti 
vaikkapa lyhentämällä ja yksinkertaistamalla omia lau
seita – jolloin saarnan sisältökin joskus kristallisoituu kuin 
itsestään. Myös jonkinlainen omien tyypillisyyksien tar
kastelu voi pohjustaa tietä ”riisuttuun saarnaan”: uskal
taisiko pitkäperjantaina luopua hetkeksi omasta tavan
omaisesta saarnatyylistään, mielitehokeinoistaan tai 
suosikkifraaseistaan – tai tehdä muutoksia siihen tyypilli
simpään saarnanvalmistusprosessiinsa? Karsiminen ei tar
koita vain luopumista vaan myös tilan antamista uudelle. 
Näinhän pitkäperjantain musiikkikin toimii: kun jotain jä
tetään pois, saadaan jotain erilaista, usein puhuttelevaa, 
tilalle.

Yksi mahdollisuus ”riisutun saarnan” valmisteluun on 
pyrkiä purkamaan mielestään kaikki ennakkooletukset 
siitä, millainen saarnan pitäisi olla ja mitä pitkä perjantain 

evankeliumista pitäisi ajatella. Tässä kannattaa hyödyn
tää paastonaikaa ja sen tarjoamaa mahdollisuutta paitsi 
luopumiseen myös syventymiseen. Jos evankeliumikat
kelman jakaa yksittäisiin virkkeisiin (36) tai muihin itsel
leen sopiviksi katsomiin yksikköihin, saa helposti purtavaa 
melkein jokaiselle paastopäivälle ennen pitkäperjan
taita. Helppo harjoitus on esimerkiksi lukea kunakin päi
vänä yksi virke ja kirjoittaa sen herättämiä ajatuksia ylös 
vaikkapa viiden minuutin ajan – miettimättä sen kum
memmin, ovatko ne sopivia saarnan pohjaksi. Usein on 
hedelmällistä kirjoittaa tällainen lyhyt hetki nostamatta 
kertaakaan kynää paperista, jolloin luontainen kontrolli 
ei ehdi sensuroida mieleen juolahtaneita ajatuksia. Tällä 
tekniikalla saattaa yllättäen löytää tekstiin uusia näkökul
mia, joista sitten varsinaisen saarnan lähestyessä voi poi
mia yhden tai kaksi aiheekseen. Tuoreutta voi hakea myös 
tekemällä kirjoitusharjoituksen kunakin päivänä hieman 
eri paikassa: oma mieli ja kynä voivat tuottaa jakeista hy
vinkin erilaisia ajatuksia riippuen siitä, kirjoittaako keittiön 
pöydän ääressä, bussin takapenkillä, aamutuimaan tyh
jässä kirkkosalissa tai kuntosalin pukuhuoneessa. Intuitii
vinen työskentely tekstin kanssa on mahdollista toteuttaa 
lyhyemmälläkin aikavälillä, jolloin voi valita kirjoituspyräh
dysten aiheiksi vain tiettyjä tekstinosia. Olennaista on joka 
tapauksessa riisua rajoittavat ennakkoajatukset niin pit
källe kuin mahdollista ja katsoa, mitä syntyy.

Riisuttuna olemista voi myös käyttää saarnan tee
mana. Osalla jumalanpalvelukseen tulijoista ja sen toimit
tajista on kenties takana kuusi viikkoa luopumisharjoituk
sia, joilla on etsitty riisutumpaa elämää. Joku taas tulee 
etsimään yksinkertaisuutta juuri pitkäperjantain kirkko
tilaisuuksista ilman sen kummempaa paastoamista. Kar
siminen puhuttelee erityisesti niitä monia, joita ympä
rille kertyvä tavara ja jatkuva ärsyketulva ahdistavat. On 
kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evankeliumissa rii
suttuna oleminen on jotakin muuta kuin positiivista life
coachingia. Kaikesta – ystävien tuesta (vrt. Mt. 26:21, 31), 
ravinnosta (26:29), vaatteista (27:28, 35), kunnioituksesta 
(26:68; 27:29, 39, 41, 44) ja jumalallisesta avusta (26:5354; 
27:46) – luopuminen ei Jeesuksen tapauksessa johda hen
kilökohtaiseen hyvänolontunteeseen ja ihmisenä kasva
miseen vaan Jumalan suuremman suunnitelman täytty
miseen. r
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4.4. 
JeeSUS HAUdASSA
Hiljainen la

Liturginen väri: musta     
Mt. 27:62-66
Virret: 80, 315
Muuta musiikkia: J. Löytty: Toisen päivän 
iltana (NSV 15), A. Belhu: Voi hänen rakkauttaan 
(ML), J. S. Bach: O Lamm Gottes, unschuldig, 
BWV 618 (virsi 65)

Pääsiäislauantain 
kulttuuri
jUHa taNska

Ainoastaan Matteus kertoo vartioston asettami
sesta haudalle. Kertomuksen tarkoituksena on ku
mota juutalaisten väite, että Jeesuksen oppilaat 

ovat salaa varastaneet Jeesuksen ruumiin. Ylipapit ja fa
riseukset ovat evankeliumeissa yleensä eri mieltä kes
kenään, mutta päätöksessä Jeesuksen surmaamisesta 
he ovat yksimielisiä (vrt. Mt. 21:45). Nyt he ovat huolis
saan siitä, että Jeesus nousee kuolleista (Joonan merkki), 
ja tahtovat varmistua, että oppilailla ei ole suunnitteilla 
juoni, jonka avulla he voivat väittää Jeesuksen nousseen 
kuolleista. He saavat Pilatukselta vartioston, sinetöivät 
haudan omalla sinetillään ja asettavat vartion. 

Kertomus on epäsuora todiste siitä, että kysymys Jee
suksen kohtalosta ristiinnaulitsemisen jälkeen herätti 
jo varhain kiistelyä Jeesuksen seuraajien ja vastustajien 
välillä. Jeesuksen seuraajat vetosivat siihen, että Jeesus 
oli varmasti ruumiillisesti kuollut, varmasti haudassa ja 
hauta todistettavasti suljettu ja vartioitu. Kristinuskon 
kertomuksen sisällä eläen ei tällaiselle todistelulle ole 
välttämättä tarvetta. Kristitty vakuuttuu, tavalla ja toi
sella, heikosti tai vahvemmin elämänsä aikana, että hän 
elää suhteessa elävään Jeesukseen Kristukseen. 

Jostakin syystä pienelle osalle heistä, joille uskon sa
laisuus ei ole avautunut, on voimakas tarve osoittaa, että 
kristittyjen usko on petosta, kavala juoni, villitystä. Yli
pappien ja fariseusten motiivina oli oman aseman ja toi
minnan puolustaminen. Heidän keinonsa osoittaa kris

tinuskon valheellisuus vetoaa järkeen. 
Lyhyestä tekstistä avautuukin yhtenä teemana ky

symys siitä, miten kohtaamme torjunnan, jonka ylös
nousemususko osassa ympäristöämme herättää. Miten 
puhua uskosta nykypäivän maailmassa? Mihin ylösnou
semususkomme perustuu? Millaisia perusteluja uskol
leen ensimmäiset kristityt käyttivät, millaista uskon puo
lustusta? Päivän evankeliumissa myös puolustus vetoaa 
järkeen: haudallahan oli vartijat, oppilaat eivät olisi pys
tyneet varastamaan ruumista. 

Toisaalta aktiivista kristinuskon vastustamista suu
rempi haaste on laajalle levinnyt relativistinen välinpitä
mättömyys, johon liittyy pettymys aatteisiin ja kriittisyys 
kaikkia kokonaisvaltaisia tai varsinkin totalitaarisilta vai
kuttavia maailmanselityksiä kohtaan. Ehkä liittymäkohta 
evankeliumin ja vallitseva kulttuurin välillä onkin tässä: 
kokemus Jumalan poissaolosta. Se, minkä evankeliumi 
tiivistään yhteen päivään ristiin naulitsemisen ja ylösnou
semuksen välissä, on omassa kulttuurissamme muodos
tunut vallitsevaksi kokemukseksi – jatkuvaksi pääsiäis
lauantaiksi, Jumalan kuoleman tilaksi. 

Toinen teema, jota vasten tarkastella pääsiäis
lauantain evankeliumia, liittyy ruumiilliseen kuolemaan. 
Sekä päivän Vt:n teksti (vaikeasti tulkittava Job 19:2527) 
että Ut:n lukukappale (1. Piet. 3:1822) puhuvat ruumiil
lisesta kuolemasta. Kumpikin teksti puhuu kuolemasta 
ruumiillisena realiteettina, Job hyvinkin naturalistisesti: 
” kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty 
irti ” Todellinen ruumiillinen kuolema oli myös Juma
lan pojan osa. Näin syvästi Jumala on sitoutunut ihmisen 
osaan. Mutta siinä, mikä on peruuttamatonta, tuhoisaa, 
rumaa, on molemmissa päivän lukukappaleissa läsnä jo 
uuden elämän salaisuus. 

Kolmas teema, jota vasten ihmisen vaikeutta uskoa 
voisi tarkastella, liittyy kasteeseen. Pääsiäispäivä on ollut 
yksi vanhimpia kasteelle valmistautumisen päiviä kristi
kunnassa. Aikuisten kasteoppilaiden pitkä kasteopetus 
on huipentunut kasteeseen pääsiäisyönä. Jos pääsiäis
yön messua ei vietetä, mutta pääsiäispäivän evankeliu
mia Jeesuksesta haudassa käytetään muussa jumalan
palveluselämässä, päivän teemaan on luontevaa liittää 
näkökulmia kasteesta. Onhan juuri kaste kristillisessä pe
rinteessä lääke epäuskoa vastaan. r
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5.4.
kriStUS ON ylöSNOUSSUt!
Pääsiäispäivä 

Liturginen väri: valkoinen    
Mt. 28:1–8
Virret: 84 (alkuvirsi), 126 (kiitosvirsi Pyhälle Kol-
minaisuudelle), 85 (päivän virsi), 95 (uhrivirsi), 221 
(ehtoollisvirsi), 92: 1-3, 7 (ylistysvirsi)
Muuta musiikkia: J. Haapasalo: Tämän päivän on 
Herra tehnyt, SATB (KPs II), N. Telfer: Let The Song 
Begin, SATB (Leslie Music Supply Inc), Tansanialainen: 
Aurinko tanssii (UM), Namibialainen: Jeesus voitti 
kuoleman vallan (NSV 15), H. Kataja-Kantola: Iloitkaa, 
ihmiset (LV), J. S. Bach: Erstanden ist der heilig Christ, 
BWV 628, (virsi 92)

Evankelistan 
erikoistehosteet
HaNNa vaNoNeN

Matteuksen evankeliumissa pitkäperjantain ja 
pääsiäisen kuvauksiin liittyy paljon samanlai
sia elementtejä: Jeesuksen kuolinhetkellä maa 

alkaa järistä (Mt. 27:51) ja sama tapahtuu naisten saa
puessa tyhjälle haudalle (28:2). Maanjäristyksen lisäksi 
Jeesuksen kuolinhetkeen liittyy hautojen aukeneminen 
ja ”monien poisnukkuneiden pyhien” ylösnouseminen 
(27:52). Vastaavat tapahtumat seuraavat jälleen pääsiäi
senä: enkeli saapuu vierittämään kiven haudan suulta ja 
näyttämään, että Jeesus on ylösnoussut (28:2, 6). Var
tijat vartioivat sekä Jeesuksen ristiä (27:54) että hautaa 
(28:4), mutta ratkaisevalla hetkellä molemmat vahtijou
kot säikähtävät pahan kerran. Ja niin ristin kuin haudan
kin luona tapahtumia ovat todistamassa samat, nimeltä 
mainitut naiset (27:56/28:1). 

Nämä ristiinnaulitsemiskertomusta ja tyhjän haudan 
kuvausta yhdistävät piirteet ovat samalla myös Matteuk
sen evankeliumin erityispiirteitä: muut evankelistat eivät 
kerro maanjäristyksestä Golgatalla tai haudalla, samoin 
hautojen avautuminen Jeesuksen kuolinhetken yhtey
dessä on muualla tuntematon tapahtuma. Vartijat mai
nitsee vain Matteus ja siitä, ketkä naiset haudalle saa
puivat, on erilaisia versioita. Erityispiirteet ovat sikäli 
huomionarvoisia, että ne tekevät tästä kolmannen vuosi
kerran tekstistä varsin omaleimaisen. Ne tuovat Jeesuk
sen viimeisiin hetkiin ja erityisesti ylösnousemuskerto
mukseen dramatiikkaa: kun muilla synoptikoilla naiset 

näkevät haudalla enkelin tai kaksi, jotka ovat ilmaantu
neet kuin tyhjästä ja jo ennen naisten saapumista vierit
täneet kiven haudan suulta, Matteuksen versiossa nai
set saavat omin silmin todistaa – maanjäristyksen kera 
– enkelin laskeutumista taivaasta. Enkeli myös avaa hau
dan naisten silmien edessä. Vartijatkaan eivät tarkem
min ottaen pelkästään säikähdä vaan kaatuvat maahan 
”kuin kuolleet”. Matteuksen tapahtumakuvaus on ilman 
muuta visuaalisin ja dramaattisin pääsiäiskertomusten 
joukossa.

Niin vaikuttavia kuin Matteuksen erikoistehosteet 
ovatkin, nykykuulijan korvassa nämä actionelementit 
saattavat valitettavasti kuulostaa vieraannuttavilta. Mat
teuksen erikoistehosteita tarvitsevat erityisesti ne, jotka 
ovat kaukana vallan ja rahan keskuksista, joiden toivo 
on lujimmin juuri yliluonnollisessa, eskatologissävyttei
sessä käänteessä – koska muunlaistakaan toivoa ei ole 
näkyvissä. Useimmille hyvinvoinnin ja korkean tekno
logian ympäröimille ihmisille ylösnousemuskertomus 
lienee helpompi vastaanottaa mahdollisimman yksin
kertaisena: naiset tulevat haudalle ja jostain syystä va
kuuttuvat, että elämä ei lopu kuolemaan. Tähän kuka 
tahansa voi samastua; valonkajastukseen murheen kes
kellä, jonkinlaiseen vakuuttuneisuuteen, että kaikki ei 
ole tässä. Kaikenlainen ylimääräinen hehkutus tuntuu 
tekevän koko jutusta epäuskottavaa kitschiä ja houkut
taa näkemään Raamatun satukirjana vailla sen syvem
pää merkitystä. Toisaalta täytyy huomata, että samaan 
aikaan toisenlaiset tehosteet näyttävät kuitenkin puhutte
levan. Ortodoksinen pääsiäinen on saanut viime vuosina 
runsaasti palstatilaa mediassa eikä kenties vähiten ”eri
koistehosteidensa” ansiosta: värit, tuoksut, maut ja äänet 
huokuvat esiin ortodoksien juhlanviettoa kuvaavista leh
tijutuista. Tällaisille aavistuksen eksoottisille tehosteille 
on tilausta. Juuri siksi saarnaajan ehkä kannattaisi tänä 
pääsiäisenä tarttua Matteuksen tehosteisiin ja kysyä, 
mitä ne itsessä herättävät, mitä niiden takana on ja mi
ten seurakuntalaiset ne kokevat. Samoin voin myös poh
tia, millaisia tehosteita kaipaamme muuten ja mistä niitä 
etsimme: miksi viihdeteollisuus houkuttaa, mutta ikiai
kainen kertomus tuntuu tylsältä? Voisiko pics or it didn’t 
happen sukupolvi jollakin tavalla löytää hengenhei
molaisen Matteuksesta, joka osaa näyttää spektaakkeli
henkisen kuvan ylösnousemuksen ensitodistajien koke
muksesta? r

64 1/2015, CRUX646464
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6.4.
ylöSNOUSSeeN kOHtAAmiNeN
2. pääsiäispäivä 

Liturginen väri: valkoinen     
Mt. 28:8-15
Virret: 99 (alkuvirsi), 129 (kiitosvirsi Pyhälle Kolmi-
naisuudelle), 101 (päivän virsi), 96 (uhrivirsi), 226 
(ehtoollisvirsi), 449 (ylistysvirsi)
Muuta musiikkia: J. Maukonen: Aurinkomme ylös-
nousi, SAB (PM 544), P. Simojoki: Pääsiäinen jatkua 
saa (LV), P. Simojoki: Pyhän kosketus SATB (UM)

Olennaisen äärelle!
Niko HUttUNeN

Toisen pääsisäispäivän aiheena ovat ylösnousseen 
ilmestykset. Aihe on sikäli tärkeä, että pelkkä 
tyhjä hauta ei todista ylösnousemuksesta. Vaina

jahan voi olla poissa haudasta eri syistä. Tämän sunnun
tain evankeliumi esittää kilpailevana, joskin valheellisena 
selityksenä sen, että ruumis on kuljetettu pois. Samoin
han Magdalan Maria selittää tyhjän haudan Johannek
sen evankeliumissa (20:2, 1315).

Ilmestyksiä ajatellen saarnatekstiksi riittäisivät pelkät 
alkujakeet. Tekstin rajausta voi kuitenkin perustella sillä, 
että evankelista on maalannut ilmestyksiä kokevien nais
ten ja opetuslasten vastahahmoiksi juutalaisten ylipapit 
ja kansan vanhimmat sekä sotilaat näiden käskyläisinä. 
Kun naiset ja sittemmin opetuslapset lähtevät viemään 
sanomaa ylösnousemuksesta, vastaapostolit julistavat 
valhetta. Sotilaat tekevät petoksensa rahojen voimalla 
kuin Juudas.

Vastakohtaasetelman perusteella olisi hyvä mahdol
lisuus tehdä pasifistisantisemitistinen saarna. Kannat
taa ehkä kuitenkin miettiä, miten kristillistä on olla näin 
raamatullinen. Tarvitseeko ylösnousemuksen iloa kirkas
taa sillä, että luo sen rinnalle mahdollisimman synkän 
vertailukohdan? Eivätkö ylösnousemuksen omat säteet 
muka riitä? Ehkä on parempi tyytyä ymmärtämään vas
takohtaa – ja sitä, miksi se on lopulta epäolennainen.

Juutalaisvastainen pääsiäissaarna ei olisi aivan uutta 
kristinuskon historiassa. Sotilaiden mainetta sen sijaan 

alettiin jo varhain puhdistaa, mikä näkyy esimerkiksi 
Pietarin evankeliumissa. Se on luultavasti kirjoitettu 
Matteuksen kertomuksen perusteella, mutta sotilaat eivät 
enää ole ”pahiksia”. Juutalaisista sen sijaan tulee yhä pi
meämpiä hahmoja.

Kehitys on eräällä tavalla merkillinen. Varhaiset kris
tityt todennäköisesti kokivat uhkaa vain roomalaisten ta
holta. Silti juuri roomalaisia ruvetaan kuvaamaan myön
teisesti samalla kun käytännössä vaarattomat juutalaiset 
maalataan entistäkin synkemmiksi. Selitys piilee siinä, 
että roomalaisiin on tarve solmia suhteita, juutalaisista 
puolestaan uusi uskonto halusi itsenäistyä ja erottautua. 

Varhaisen kristinuskon epävirallinen ja epävarma val
tiollinen asema loi niin suuren kuilun, että sen umpeen 
kurominen oli kaikin puolin toivottavaa. Siksi lahjuk
sia ottavat ja valehtelevat sotilaat oli helppo unohtaa tai 
muuttaa myönteisemmiksi hahmoiksi niin kuin Pietarin 
evankeliumissa tapahtuu.

Tämän kehityksen siemenet näkyvät jo Matteuksen 
evankeliumissa. Juutalaisten johtajat ovat vastaevanke
liumin varsinaiset käynnistäjät. Sotilaat vain säestävät ja 
panevat toimeen. Tältä kannalta on hyvin ymmärrettä
vää, että myöhemmin juuri juutalaisten roiston asemasta 
pidettiin kiinni, mutta ”säestäjien” kuva saattoi muuttua.

Ilmiö on edelleen ajankohtainen. Kiivaimmat syy
tökset singotaan siihen suuntaan, johon rajanvetoa ha
lutaan tehdä. Ulkopuolisen silmissä tällaisten ryhmien 
kiistely voi olla suorastaan absurdia: eikö juutalaisilla ja 
varhaiskristityillä ollut paljon yhteistä monoteismista al
kaen? 

Kristillisen identiteetin määrittelystä tulee mieleen 
kirkollinen keskustelu: kuinka kaksi Jeesukseen usko
vaa voikin olla niin erimielisiä? Samalla olennainen mei
naa unohtua niin kuin tässäkin tekstissä: Jeesus ilmestyy 
ja elää, mutta huomio kääntyy niihin, jotka eivät kuulu 
meihin ja joihin nähden rajanvetoa pitää suorittaa.

Tämän saarnatekstin äärellä voi hyvin oppia sen, että 
kaikkien rajanvetojen ja identiteetin määrittelyiden kes
kelläkin olennainen tulee pitää mielessä. Jos sitä ei tee 
edes kristinuskon suurimman juhlan keskellä, milloin 
 sitten?  r

Kaikkien rajanvetojen 
ja identiteetin 
määrittelyiden 
keskelläkin olennainen 
tulee pitää mielessä.
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12.4. 
ylöSNOUSSeeN tOdiStAJiA
1. sunn. pääsiäisestä 

Liturginen väri: valkoinen    
Lk. 24:36-49 
Virret: 265 (alkuvirsi), 728 (kiitosvirsi Pyhälle Kolmi-
naisuudelle), 419 (päivän virsi), 339 (uhrivirsi), 229 
(ehtoollisvirsi), 93: 6, 8 (ylistysvirsi)
Muuta musiikkia: L. Nurkkala: Soi riemuviesti Ju-
malan, SATB (PM 552), R. J. Stamps, sov. J. Yli-Annala: 
Herran pöytää meitä kutsutaan / RVK 396, SAB, a cap-
pella, (YK 128), K. Haapala: Soi kiitoslaulut (NSV 15), K. 
Bengtsson: Näin, kuinka koskit tuskaa (RVK 473) 

Haamu ei syö kalaa
jUHa taNska

Evankelista kertoo, että Jeesuksen ylösnousemus
olemus on paljon enemmän kuin pelkkä ilmes
tys. Samalla tavalla kuin kertomus Jeesuksen 

ruumiista vartioidussa haudassa (Mt. 27:6266) myös ker
tomus Jeesuksen ylösnousemuksesta pyrkii vakuutta
maan epäilijät Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen  
ruumiillisuudesta. Ylösnoussut Kristus kutsuu oppilaansa 
koskettamaan ruumistaan ja vakuuttumaan, että hän ei 
ole haamu vaan lihaa ja luuta. Haamu ei syö kalaa, kuten 
ylösnoussut Jeesus tekee oppilaidensa kanssa. Tässä kuu
lostaa olevan hieman jännitettä suhteessa Paavalin var
haisempaan ylösnousemuksen kuvaukseen (1. Kor. 15:17 
ja hänen ajatukseensa hengellisestä ruumiista: 1. Kor. 
15:44–46).

Toisaalta sekä Luukas että Johannes ovat yksimielisiä 
siitä, että Jeesuksen ylösnousemusruumis ei ole enää ai
neellisten rajoitusten kahlitsema. Ja samalla he kuiten
kin todistavat, että Jeesuksen ylösnousemus on olemuk
seltaan ruumiillinen. Ylösnousemuskertomusten erilaiset 
painotukset heijastelevat kreikkalaisroomalaisen ja juuta
laisen kulttuurin eroaja.  

Antiikin maailmassa ajatus Jeesuksen henkisestä, ai
neettomasta läsnäolosta kuolemansa jälkeen olisi saat
tanut olla ymmärrettävä. Mutta juutalainen kulttuuri on 
konkreettista ja Jumalan toiminta ilmenee pikemmin yk
sittäisissä käytännön tapahtumissa kuin abstrakteissa to
tuuksissa. Siksi juutalaiselle kuulijakunnalle ylösnousseen  

Jeesuksen tulee kävellä, puhua ja ruokailla. Muuten hän 
olisi pelkkä haamu. Tästä jännitteestä nouseekin tärkeä 
kysymys: millaiselle kulttuurille todistamme pääsiäisen sa
laisuudesta. Millaisia sanoja ja käsitteitä käyttäen on toi
voa, että syntyy kiinnostus ja keskusteluyhteys vallitsevan 
kulttuurin kanssa? 

Hengellinen kokemus ilmenee mielemme, kulttuu
rimme ja oman psyykemme rakenteiden ja toimintojen 
lävitse. Tapamme puhua uskosta on monella tavalla kult
tuurimme historian värittämää. Raamatun tekstit viittaa
vat Jumalaan, ihmiset käyvät keskustelua Jumalan kanssa, 
rukoilevat ja kamppailevat. Mutta heillä on käytössään 
vain oman aikansa kulttuurin sanat ja vertauskuvat. 

Juutalainen perinne on ymmärtänyt syvästi ihmistä ja 
Jumalaa erottavan kuilun, sen, että sanamme Jumalasta 
ovat vertausta, viittausta siihen salaisuuteen, joka on lo
pulta sanojemme ja ymmärryksemme tuolla puolen. Silti: 
on puhuttava siitä, mistä ei voi puhua. Ja kun hengellinen 
kokemus on aito, se myös murtaa ja muuttaa vallitsevan 
kulttuurin käsityksiä. 

Varhainen kirkko kohtasi doketismin haasteen, väit
teen, että Jeesus oli näennäisihminen, johon Kristus tuli 
kasteessa ja lähti pois juuri ennen ristiinnaulitsemista. 
Luukkaan evankeliumiperikooppi kertoo seurakunnan 
vastauksesta kulttuurin haasteeseen. 

Luukkaan todistus ylösnousseesta Jeesuksesta on sa
malla lujasti ankkuroitunut Vt:n sanomaan. Evankelista 
näkee, että lain, profeettojen ja kirjoitusten lupaukset 
täyttyvät Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. 
Luukkaan saarnalla on ollut kaikupohjaa heissä, jotka eli
vät juutalaisen perinteen vaikutuspiirissä. Meidän haas
teemme on todistaa ylösnousseesta kulttuurissa, joka on 
tyhjentymässä kristillisen perinteen tiedollisesta sisällöstä, 
vaikka samalla kulttuurimme on kirkon työn ja Jumalan 
vuosisataisen toiminnan kyllästämää. 

Kun valmistaudumme todistamaan Ylösnousseesta 
saarnassa, oppaaksi voisi ottaa paavi Franciscuksen aja
tuksen: ”Saarnaajan on tunnettava yhteisönsä sydän et
siäkseen, missä Jumalan kaipaus on elävää ja palavaa ja 
myös, missä tämä kerran rakastava vuoropuhelu on tu
kahtunut tai se ei ole kantanut hedelmää.” (Evangelii gau
dium: Evankeliumin ilo. 2013, s. 94)

Ylösnousemussanomasta saarnaamaan valmistautu
essamme voisimme siksi kulkea erityisen avoimin korvin 
alueemme ihmisten parissa, kuunnella, millaisten asioi
den ja tilanteiden keskellä Ylösnousseen sanat saattaisivat 
löytää kosketuspintaa. Hänen, joka sanoo pelästyneille: 
”Rauha teille.” r
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19.4.
HyVä PAimeN
2. sunn. pääsiäisestä

Liturginen väri: valkoinen    
Jh. 10:1-10
Virret: 378 (alkuvirsi), 328 (kiitosvirsi Pyhälle Kol-
minaisuudelle), 177 (päivän virsi), 498 (uhrivirsi), 392 
(ehtoollisvirsi), 329: 1, 2, 5 (ylistysvirsi)
Muuta musiikkia: J. Hulkkonen: Kun Herra vain mua 
paimentaa, SATB (Sulasol), M. Torri-Tuominen: Rau-
han Jumala (PM 553), J. Haapasalo: Herra on minun 
paimeneni, SAB (YK 117), J. Linjama: Paimenpsalmi, 
SAA (YK 102), E. Ylönen: Kadonnut lammas (LV), J. 
Haapasalo: Jeesus on paimen (op. 111) (KUr II)

Jos voi vapaasti  
tulla ja mennä
satU saaRiNeN

Asumme perheeni kanssa joen rannassa. Vasta
päinen naapuri pitää kesälampaita omassa rannas
saan. Välillämme on paitsi joki, myös siinä sijaitseva 

saari. Kun joen vedenpinta on tarpeeksi alhaalla, lampaat 
hipsuttelevat omin luvin saareen. Vihreämmän ruohon luo 
pääsee helposti matalan veden paljastamia kiviä pitkin. Ja 
helposti ne kulkevat takaisin yöksi omaan kotiinsakin, tu
tulle, jo siistimmäksi järsitylle rannalle. Virta on meille päin 
yleensä voimakkaampi, joten lauma ei ole vielä tullut par
turoimaan pappilan pihaa. Mutta sitä odotellessa!

Kolmannen vuosikerran saarnatekstit haastavat mo
nina pyhinä saarnaajaa! Ne tuovat uusia vinkkeleitä py
hän aiheeseen ja siihen kaikkein perinteisimpään tu
lokulmaan, joka on tarjolla ensimmäisessä ja toisessa 
vuosikerrassa.

Tänä vuonna hyvän paimenen sunnuntainakin voi 
niin halutessaan jättää perinteisen pyhäkoulun tarraar
kin huoletta kotiin! Nyt Jeesus ei ole vain tai edes ensisi
jaisesti paimen, vaan lammastarhan portti: ”Se, joka tulee 
sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla 
ja mennä, ja hän löytää laitumen.” 

Huomioni kiinnittyi tuohon viimeiseen lupaukseen: 
”Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen.” 
Voisimmeko ajatella, että Jeesusportista läpikäynyt lam
mas ei oikeastaan enää voi joutua hukkaan? Hän voi va
paasti tulla ja mennä, ehkä eksyäkin? Mutta laidun löytyy 
lopulta. Häntä ei myöskään pakolla pidetä haassa, vaan 

kulkuoikeus on kumpaankin suuntaan. Portti on vakaa ja 
avoin.

Mieleen tulevat taas myös naapurin lampaat! Nekin tu
levat ja menevät mielensä mukaan, mutta aina palaavat 
sinne, missä niillä on turvallisin ja tutuin olo. Omassa ran
nassa, omassa lammashaassa. Tutussa porukassa. Olen 
myös vettä pitkin kuullut, miten niiden paimen rouva on 
niitä hellästi moitiskellut, kun ovat karkuteiltään palan
neet. Mutta samalla myös rapsutellut.

Jos kotihaassa ei olisi turvaa ja suojaa, tuskin lampaat 
sinne palaisivat. Jos siellä ei olisi juomaa ja herkkuja, veri 
vetäisi kauemmas seikkailuihin. Jos siellä ei olisi rapsut
televa paimen, ehkä paluu pelottaisi. Voisiko sanoa, että 
omassa haassa lampailla on lopulta kuitenkin turvaisa, yl
täkylläinen elämä!

Kasteessa meidät kutsutaan Jeesuksen omiksi, hänen 
laumaansa. Omilleen hän on luvannut paitsi olla portti, 
myös antaa yltäkylläisen elämän. Hän ei tarkoita elämän 
materiaalisia rikkauksia eikä menestystä, vaan sitä turvaa, 
elämän hyvyyden rikkautta ja suojaa, joka tutussa lau
massa vallitsee. Kaikki huolehtivat toisistaan, kenenkään 
ei tarvitse pelätä. Jos joku meinaa kadota, häntä etsitään. 
Jos joku haluaa käydä reissullaan, hänet toivotetaan ta
kaisin tervetulleeksi, kun on aika palata. Saatetaan hel
lästi moitiskella, tai suoremminkin, mutta porttia ei nenän 
edestä vedetä kiinni.

Kasteessa rintaamme ja otsaamme piirretty ristin
merkki on kuin ”passi” tuosta portista läpipääsyyn. Tai oi
keastaan kuin yökerhon ovella käteen lätkäistävä ”nä
kymätön” leima! Vain tietyssä valossa sen erottaa, mutta 
ilman sitä ei sisään ja ulos voi vapaasti tulla ja mennä.

Vaikka kasteessamme meihin piirretty ristinmerkki on 
näkymätön, on se kuitenkin voimakas merkki. Sen turvissa 
voimme Kristusportista tulla ja mennä. Kuin kotiovesta. 
Mikä Hän onkin! Mutta myös itsellämme on vastuu ja oma 
paikkamme laumassa. Emme saa käyttää hyväksemme 
asemaamme emmekä paimenen hyvän tahtoisuutta. 

Jeesuksen lupaamasta yltäkylläisestä elämästä puhuu 
myös päivän psalmi 23: ”Sinä voitelet pääni tuoksuvalla 
öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hy
vyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päi
vinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni lop
puun asti.” Myös tästä tutusta ja rakkaasta psalmista saa 
monia kiehtovia ja koskettavia saarnapolkuja.  r
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26.4.
JUmAlAN kANSAN kOti-ikäVä
3. sunn. pääsiäisestä

Liturginen väri: valkoinen     
Jh. 14: 1-7 
Virret: 162 (alkuvirsi), 334: 5-8 (kiitosvirsi Pyhälle Kol-
minaisuudelle), 619 (päivän virsi), 452 (uhrivirsi), 343 
(ehtoollisvirsi), 307: 1, 5, 6 (ylistysvirsi)
Muuta musiikkia: J. Haapasalo: Kohota Jumalalle rie-
muhuuto, SATB (KPs II), Trad. Mun kotini taivaassa ihana 
on (CE 1), J. Löytty: Kahden maan kansalainen (ML), G. R. 
Shaw: Kuljen porteista kiittäen (LV)

Odottamisen vaikeus
aRi oiNas

Odottaminen on niin kiinteä osa ihmiselämää, ett
emme tule aina edes ajatelleeksi kuinka luke
mattomia asioita me jatkuvasti odotamme tu

levaisuudelta. Asioita, joiden tarkkoja seurauksia emme 
kuitenkaan tiedä. Väliin olemme tässä odotuksessamme 
rauhallisia, innostuksesta pursuavia tai kärsimättömiä. 
Monesti olemme epävarmoja sen suhteen, mitä tietä läh
teä kulkemaan kristittynä. Mikä on oikein ja mikä väärin.  

Jumala antaa meille myös voimia niin arjen toimiin, 
työelämän vaatimuksiin ja elämämme juhlapäiviin. Ei hän 
kanna meitä vain sitä hetkeä varten, kun saamme kohdata 
viimein Jeesuksen kasvokkain. Hän kantaa meitä itsemme 
vuoksi jo nyt tätä elettävää elämäämme ja sen iloja ja 
suruja varten. On totta, että elämämme tärkein asia on 
saada usko ylösnousseeseen Jeesukseen, mutta tarvit
semme paljon myös tätä elämäämme varten. 

Päivän tekstissä Jeesus halusi valmistaa seuraaji
aan siihen, mitä elämä uskossa on. Tuomaan kysymyk
seen: ”Kuinka voisimme tuntea tien, joka johtaa Jumalan 
luokse?” Jeesus antaa lyhyen ja ytimekkään vastauksen: 
”Minä olen tie ja totuus ja elämä.” Se tie alkaa jo tässä elä
mässä! Se antaa tälle elämällemme suunnan, joka vie lo
pulta Jumalan luokse. 

Tieteen totuus oli jo tuolloin, että kuollut ihminen py
syy kuolleena. Monet filosofit opettivat jo tuolloin, että 
elämä päättyy kuolemaan, eikä ole mitään persoonallista 
elämää kuoleman jälkeen, saatikka että nykyinen ruu

miimme heräisi kuolleista. Jumalan totuus oli, että kuol
lutkin ihminen voi herätä kuolleista. Abrahamin empiiri
nen tieteellinen tieto sanoi, että jos isken veitsen poikani 
sydämeen, hän peruuttamattomasti kuolee, enkä enää 
näe häntä elävien kirjoissa. Jumala oli kuitenkin antanut 
lupauksen Abrahamille, että hänen pojastaan Iisakista 
polveutuu jälkeläisten paljous. Hän pelkäsi teon seurauk
sia, mutta uskoi Jumalan mahdollisuuksiin. 

Usko on vaikeasti selitettävää. Ajattelen, että usko ei 
ole niinkään silmien ummistamista todellisuudelta kuin 
silmien avaamista sille! Usko on kurottamista sinne, minne 
tiede ja inhimilliset kyvyt eivät voi koskaan yltää. Se on 
kurottamista sinne, missä arvailut ja teoriat häviävät ja 
varma tieto ja totuus tulevat tilalle. Jeesuksen mukaan 
varma tieto ja totuus on kuitenkin helppo erottaa. Se on 
se, mikä on hänen opetuksensa mukaista! Siinä kaikki! 

Siinä kaikki tiedemiehet ovat täydellisesti oikeassa, että 
jos Jeesus oli vain ihminen kaikki hänen opetuksensa, ja 
koko Raamattu, on aikariippuvaista ja sitä kautta vanhen
tunutta. Sen sijaan jos uskomme, että Jeesus on lihaksi 
tullut Jumala, asia on täysin toinen. Silloin se mitä Jumala 
on opettanut tuhansia vuosia sitten, ei koskaan muutu. Se 
on yhä ajankohtaista, täydellistä ja ehdottoman varmaa 
tietoa ilman erehtymisen mahdollisuutta. Sellaista var
muutta ei mikään tiede voi tarjota. 

Juuri tämänkaltainen usko sai Abrahamin tarjoamaan 
elämänsä kalliimman asian, oman rakkaan poikansa Iisa
kin uhriksi, kun Jumala sitä pyysi. Abraham oli lopulta val
mis uhraamaan ainoan poikansa, luotti Jumalaan. Niinpä 
hän otti uskon loikan inhimillisen ymmärryksen tuolle 
puolen ja päätteli, että Jumala kykenee halutessaan jopa 
herättämään kuolleen, sillä minkä Jumala on luvannut, 
sen hän myös pitää. Tiedämme, että lopulta Jumala lau
peudessaan säästi Abrahamin tuolta hirveältä teolta. 
Koitti kuitenkin myös aika, jona tuo Abrahamin usko 
osoittautui oikeutetuksi, sillä aikanaan Jeesus herätti ih
misiä kuolleista. 

Vapahtajamme kehotus seurata häntä on yhä kirk
kaana ohjenuoranamme. Hänessä on tie, joka vie meidät 
perille, sillä hänessä on piirrettynä eteemme tie, totuus ja 
elämä. Meidän tehtävänämme on valita ketä uskomme ja 
ketä lopulta seuraamme tässä maailmassa. r
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ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. syksyn 
lukijapalkinnon samsung kamerakännykän voitti 
URa-lehden 4. numeron lukija:marie sandberg.

VastaaMINeN ON HeLPPOa.

1. kirjaudu osoitteeseen 
    www.mcipress.fi /crux
2. merkitse numerosarja 0248
3. tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn 

klikkaamalla lähetä-painiketta.

Ja sitten vain onnea arvontaan!

Anna palautetta lehdestä 
ja voita iPhone 6 plus

Arvottava palkinto 
on noin 800 euron 
arvoinen iPhone 6 plus.

Niko HUttUNeN
Uuden testamentin eksegetiikan dosentti,  
Helsingin yliopisto

aRi oiNas
Työelämän ja työyhteisöjen kehittäjä, työnohjaaja STOry, 
prosessi ja työyhteisökonsultti, Salon seurakunta

satU saaRiNeN
FT, kirkkoherra, Oulujoen seurakunta

jUHa taNska
Kirkkoherra, Kymin seurakunta

HaNNa vaNoNeN
Pastori, tutkija, Helsinki

aNNa pUlli
Kanttori, Vanha kirkko, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta

laUlUjeN läHteitä

AntPs = Laulakaa Herralle uusi laulu! Antifonisia psalmeja 
pääsiäisjakson pyhiin – Pääsiäisjakso, (KJM)
UV 11 = Uusia virsiä 2011
UV 09 = Uusia virsiä 2009
IMSLP = Petrucci Music Library http://imslp.org/
KPs II = Kirkkovuoden psalmimusiikkia II (Sulasol)
RKPs = Ruotsin kirkon psalmimusiikkia (Verbum 2009)
RVK = Ruotsin kirkon virsikirja
UM = Uusia Messulauluja (Kirjapaja 2007) 
ML = Messulauluja (Kirjapaja 2000)
LV = Lasten virsi (Lasten keskus 2012)
CE = Chorus Ecclesiae 1 ja 6 (Bells Publishing Oy 2010 ja 2014)
KUr II = Kirkkovuoden urkumusiikkia II (Sulasol)
NSV 15 = Nuoren seurakunnan veisukirja 2015 
PM XXX = Propriummusiikkia tilausnumero XXX. (Sulasol)
YK XXX = Yhteiskustannus (Suomen Kanttori-urkuriliitto r.y. 
(SKUL) / Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry (SKML)



Vesa Engström, teol.yo
puh. (09) 4270 1501
Gsm 050 597 5231
vesa.engstrom@akiliitot.fi
pappisliiton opiskelijatyö, 
neuvonta opiskelijoiden 
harjoittelu-, mentorointi- ja 
työllistymiskysymyksissä

 
Merja Laaksamo, 
pastori, Tm
puh. (09) 4270 1506
Gsm 050 542 3664
merja.laaksamo@akiliitot.fi

Cruxin päätoimittaja, aKin 
viestintä, pappisliiton 
hallinto, opintomatkat, 
pappien ammatilliset asiat, 
palvelussuhdeneuvonta 

aKin toimisto
maistraarinportti 2,
00420 Helsinki avoinna arkisin klo 9-15 puh. (09) 4270 1503, 
toimisto@akiliitot.fi www.akiliitot.fi
 
Edunvalvontaan ja työsuhteeseen liittyvät  kysymykset 
osoitteeseen edunvalvontaa@akiliitot.fi

Jussi Junni,  pastori, Tm, 
psK
puh. (09) 4270 1507
Gsm. 044 744 7041
jussi.junni@akiliitot.fi

Tuija Kukkonen, 
yo-merkonomi
puh. (09) 4270 1503
tuija.kukkonen@
akiliitot.fi

jäsenyysasiat, 
alaosastot,  
luottamusmieskurssit

Mari Luoto, mum
(vs. 5.8.2014-7.7.2015)
puh. (09) 4270 1502
Gsm 050 518 4038
mari.luoto@akiliitot.fi
Kanttori-urkuriliiton 
opiskelijatoi minta, neuvonta 
opiskelijoiden harjoittelu- ja 
työllistymiskysy myksissä

Heli Meinola
puh. (09) 4270 1515
heli.meinola@akiliitot.fi

Cruxin toimitussihteeri, 
jäsenyys asiat, 
opintomatkat

Suomen Kanttori-urKuriliitto
Finlands Kantor-organistförbund r.y.
www.skul.fi, kanttori-urkuriliitto@akiliitot.fi
perustettu 15.6.1907

Varapuheenjohtaja, AKI
Puheenjohtaja, Kanttori-urkuriliitto
eero annala
Keravan seurakunnan 
a-kanttori, mum
puh. 0400 378 048, 
eero.annala@evl.fi

Puheenjohtaja, AKI
Puheenjohtaja, Pappisliitto
eija nivala
alavieskan seurakunnan  
kirkkoherra, Tm
puh. (08) 4309 602 | Gsm 050 5762 110
eija.nivala@evl.fi

Suomen KirKon pappiSliitto
Finlands kyrkas prästförbund r.y.
www.pappisliitto.fi, pappisliitto@akiliitot.fi
perustettu 14.1.1918

KirKon aKateemiSet –
KYrKanS aKaDemiKer aKi r.Y.
Perustettu 25.1.2001

Annukka Ruusula,
kanttori, mum
(vs. 5.8.2014-7.7.2015)
puh. (09) 4270 1505
Gsm 044 744 7040
annukka.ruusula@akiliitot.fi

aKin neuvottelu- ja 
luottamusmiestoiminta, 
aKin alaosastotoiminta, 
Kanttori-urkuriliiton hallinto, 
kanttorien ammatilliset asiat, 
palvelussuhdeneuvonta

JoHdon AssIsTEnTTI
Tuula Anttonen, 
Hso-sihteeri
puh. (09) 4270 1513
tuula.anttonen@akiliitot.fi

aKi-hallinnon ja johdon 
assistentti, pappisliiton 
hallintoelinten 
pöytäkirjanpitäjä, matka-  
ja kokousjärjestelyt,  
internet-kotisivut

Anne Taanila
puh. (09) 4270 1517
anne.taanila@akiliitot.fi
Kirjanpito ja 
maksuliikenne 

erityiskoulutettujen työttömyyskassa erko
asemamiehenkatu 2 C, 00520 Helsinki  
puh. (09) 7206 4343 ma ja to klo 12–15  
Faksi (09) 272 1212 
erityiskoulutettujen.tk@erko.fi 
www.erko.fi

puhelinpalvelu yksityiselämän oikeusasioissa:  
arkisin klo 10–16 asianajotoimisto jb eversheds oy   
puh. 010 684 1300. mainitse minkä liiton jäsen olet ja 
jäsennumerosi.

APuLAIsToIMInnAnJoHTAJAT

oPIsKELIJA-AsIAMIEHET ToIMIsTosIHTEERITToIMInnAnJoHTAJA



GALILEO TYRMÄSSÄ
JA MUITA UUSIA KIRJOJA!

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15    puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi   

Ronald L. Numbers (toim.)
Galileo tyrmässä ja muita myyttejä 
tieteestä ja uskonnosta
Länsimaiseen mielenmaisemaan kuuluu 
olennaisena tekijänä ajatus uskonnon 
ja tieteen syvästä ristiriidasta. Ajatusta 
tuetaan usein erilaisilla kertomuksilla, 
joiden todellisuuspohja on kuitenkin 
kyseenalainen. Tässä kirjassa eri alojen 
asiantuntijat tarkastelevat kriittisesti ylei-
simpiä myyttejä uskonnon ja tieteellisen 
maailmankuvan suhteesta.
24,20 (26,90)

Hän joka on – kirja Jeesuksesta
Arkkipiispa Kari Mäkinen 60 vuotta
Loppiaisena 2015 60 vuotta täyttävän 
arkkipiispa Kari Mäkisen juhlakirjan 
teema on Jeesus. Mäkinen tunnetaan hu-
maanina kirjallisuus- ja kulttuuri-ihmisenä. 
Niinpä kirjassa näkemyksiään ja ajatuk-
siaan Jeesuksesta jakavat piispojen ja 
professorien lisäksi kirjailijat, taiteilijat 
ja tutkijat. Teosta rytmittävät arkkipiispan 
varhaisen runokokoelman runot.
34,00 (37,80)

Henrik Wikström
Mitä Jeesus tekisi 
– Kirkko ja 2000-luvun kapina
Kun Jeesus astui skenelle, temppelikultti 
oli korruptoitunut vallan kulissi. Ei ole
vaikeaa verrata öljy-, ase-, tai lääke-
teollisuutta tai amerikkalaista valta-
politiikkaa kytköksineen siihen. Niissä 
nähdä Jeesuksen ajan juutalaiset vallan-
pitäjät, joita Jeesus nousi vastustamaan. 
Hänet teloitettiin ja hän sai kiihkeän, 
vannoutuneen seuraajakunnan. Hänen 
muistoaan vaalimaan perustettiin us-
konto häkellyttävine selityksineen ylös-
nousemuksesta. Wikström uskoo, että 
kirkko voi selviytyä kriisistään, jos se 
ymmärtää nähdä Jeesuksen
kapinallisena ja osaa haas-
taa itsensä muutoksiin.

2750

Timo Komulainen
Ikuisuuden edessä
– Ajatuksia uskosta
Ikuisuuden edessä pohtii 
laaja-alaisesti kristillisestä 
uskosta nousevia kysymyk-
siä. Usko on tarkoitettu 
voimaksi elämän matkalle, 
mutta sen lopullinen arvo 
koetaan viimeisellä rajalla. 
Niinpä kirjassa pääsevät 
esille erityisesti kuolemaan 
ja ylösnousemukseen liittyvät 
kysymykset.

Mario Bergoglio Jorge, Abraham Skorka 
Paavi Franciscus 
– Taivaasta ja maasta
Avoin ja laaja vuoropuhelu nykyisen 
paavi Franciscuksen ja rabbi Abraham 
Skorkan välillä. Kirjaan kootuissa kes-
kusteluissa he jakavat ajatuksiaan uskon-
nosta, järjestä ja ihmiskunnan haasteista 
uuden vuosituhannen alussa.
22,50 (25,00)

KATOLINEN
TIEDOTUSKESKUS

Ikuisuuden edessä
Ajatuksia uskosta

Timo Komulainen

2520

2250

simpiä myyttejä uskonnon ja tieteellisen 

2420

varhaisen runokokoelman runot.

3400

27,50 (34,25)
GUMMERUS

25,20 (28,00)
SUOMEN LÄHETYSSEURA



aKin jäsentilaisUUs 
KOuVOlan KIrKKOPäIVIllä 

23.5. KlO 18

jäsentilaisuus järjestetään  
lauantaina 23.5. klo 18 
Kouvolan teatterilla  

os. salpausselänkatu 38, 45100 Kouvola.  

Ohjelmassa on lukudraamana esitettävä Eino Leinon näytelmä Kirkon vihollinen.  Näytelmä 
on myös Kirkkopäivien ohjelmassa erillismaksulla, mutta AKIn jäsenet näkevät näytelmän 

jäsenetuna. Lukudraaman jälkeen teatterilla on tarjolla kollegojen kohtaamista sekä 
salaattibuffet juomineen. 

 

ilmoittautumiset kotisivujen kautta  
www.akiliitot.fi -> tapahtumakalenteri.

Kouvolassa 22. - 24.5.2015
kirkkopaivat.fi


