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vaan opiskeluun, Raamatun 
lukuun ja kirkon uskon aar-
teiden tutkimiseen kannat-
taa aina ryhtyä. Mutta hyvä 
on samalla katsella myös tätä 
päivää, sanomalehteä, netin 
keskustelupalstaa, ihmisten 
elämää. tärkeää on myös 
tutkia työtämme numeroi-
den valossa. toivottavasti 
teit vuoden alun tilastot 
oman ja seurakuntasi työn 
kehittäminen mielessäsi. ei siis tietoa kirkkohallituksel-
le, vaan meille itsellemme. tilastot eivät paljasta sisältö-
jä, mutta ne paljastavat kehityssuuntia, onnistumisia, 
epäonnistumisia. tilastoillakin voimme etsiä olennaista 
työstämme. siksi tarvitsemme sekä tahtoa että taitoa teh-
dä tilastoja, analysoida niitä ja ennen muuta tehdä niiden 
pohjalta muutoksia työhömme. siis työtoverini, viivy lu-
kujenkin ääressä tovi.

Kaikki tulevaisuustyöskentely, strateginen suunnit-
telu, on pyrkimystä löytää ajassa yhteisön olennaisin. 
Niin on myös AKi toiminut. ensimmäisenä toiminta-
vuotenaan valtuusto hyväksyi liiton tulevaisuusasiakir-
jan vuosille 2011–2014. perusliitot määrittelivät myös 
omat painopisteensä. eräs keskeisimmistä kysymyksis-
tä on rakennemuutos, jota kirkossa eletään. Monet 
merkit viittaavat siihen, ettei vauhti muutoksessa hilje-
ne. edessä on myös henkilöstöön liittyviä muutoksia. 
Rakennemuutos tullee tulevaisuudessa vaikuttamaan 
jokaisen jäsenen työhön. Valmistautuminen eri vaihto-
ehtoihin on tärkeää.

tärkeää on myös, että sinä, pappi tai kanttori, peruslii-
ton jäsen, tunnet ja tunnistat tulevaisuuden vaihtoehtoja. 
tutustu tulevaisuusasiakirjaan ja anna palautetta. ole val-
mis myös paikallisesti toimimaan. liitonkin on alati ky-
syttävä, mikä on sen toiminnassa se olennaisin. siihen ky-
selyyn tarvitsemme sinua, jäseniämme. n

oLENNaISEEN
Jukka Huttunen
AKiN pUHeeNjoHtAjA
jukka.huttunen@evl.fi

Moninaisuuden keskellä on löydettävä olennainen. 
olennaisen etsiminen ja siihen pääseminen ei ole millään 
tavoin mutkatonta saati yksinkertaista. jokainen yritys 
ja jokainen työpaikka tarvitsee suuntaa kohti olennaista. 
siksi tehdään strategioita ja niissä toiminta-ajatuksia ja 
visioita. olennaisen tekeminen on elinehto.

Kirkon työssä pätevät samat säännöt. ja olennaisen 
määrittely tuntuu joskus olevan erityisen vaikeaa. jos 
olennaisen määritteleminen on koko yhteisölle vaikeaa, 
ei se voi olla helppoa yhteisön jäsenelle tai sen työnteki-
jällekään. Kirkon työntekijät, myös papit ja kanttorit, 
ovat olennaisen haasteen edessä. Mikä on työmme ydin, 
minkä tulee aina säilyä, mistä voimme tarpeen tullen 
luopua? Kysymyksiä, joita soisi tehtävän niin yhdessä 
kuin omassa hiljaisuudessakin.

papin työssä Raamattu ja kirkon tunnustus, pitkä pe-
rinne, antavat meille välineitä olennaisen etsimiseen. 
Vanhurskauttavan uskon saamiseksi on saarnavirka, 
evankeliumi ja sakramentit. papin tehtävänä on evanke-
liumin puhdas saarna ja sakramenttien evankeliumin 
mukainen hoitaminen.

Kanttorin kohdalla ei näin selkeitä lähteitä ole löydet-
tävissä. selvää kuitenkin on, että samasta asiasta on ky-
se: seurakunnan jumalanpalveluselämää on hoidettava 
musiikillakin niin, että usko voisi syntyä ja kasvaa. Ko-
ko kirkon työ avautuu perimmiltään uskosta.

Kun pyrimme olennaiseen, kysymme, mitä tuo uskon nä-
kökulma meille avaa työmme arviointiin. olennaisen etsi-
minen pakottaa myös kysymään, mitä kaikki merkitsee juu-
ri meidän ajassamme. Kipuilemme sen kanssa, miten kai-
ken voi tänään ilmaista tuoreella ja ajankohtaisella tavalla.

Yhtä kaikki, olennaisen etsiminen on aika vaikea 
homma. ei kuitenkaan luovuteta.

olennaisen etsimiseen on muitakin välineitä. jatku-
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P
ienet Buddhan kuvat tervehtivät tulijaa eteisen 
puolipaneelin reunalla. olohuoneen yksi nurkka-
us on pyhitetty ikoniryhmälle. työhuoneessa on 
kauniisti aseteltu rukousalttari: tuohuksia, voima-

kiviä ja suitsuketikkuja pronssisen ristiinnaulitun ympä-
rillä. Koko huoneiston sisustuksessa on noudatettu Fengs-
huin periaatteita. 

Asunnossa todennäköisesti asuu henkisyyttä harrastava 
ihminen. Hänenlaisiaan on tämän päivän suomessa yhä li-
sääntyvä joukko. He uskovat, mutta eri tavalla kuin kirkko 
opettaa. Aikoinaan heidän viitekehyksensä saatettiin määri-
tellä sanoilla New Age, nykyään samantyyppisestä ilmiöstä 

käytetään nimeä uushenkisyys. 
Uushenkisyys on vuoden en-

simmäisen Cruxin teemana. jyri 
Komulainen kirjoittaa synodaali-
kokousesitelmänsä pohjalta uus-
henkisyydestä ilmiönä ja pohtii, 
miten kohdata uushenkisyys kir-
kon työntekijänä. 

pekka Y. Hiltunen kertoo Hius-
verkosta, joka on toiminut jo vuo-
desta 1995 uususkonnollisten liik-
keiden muodostaman haasteen kohtaamiseksi suomessa ja 
lähialueilla. Hiusverkko on järjestänyt myös seurakunnal-
lista koulutusta uskontojen kohtaamisesta ja vieraillut suo-
messa järjestettävillä uuden henkisyyden messuilla.

juha petterson valottaa kokemustaan Minä olen -mes-
suilta. Myös seurakunnat ovat alkaneet osallistua erilaisille 
henkisyysmessuille. on otettu vaarin siitä tutkimustulok-
sesta, jonka mukaan ihmisten uskonnollisuus etsii väylään-
sä toteutuakseen. Miten avata etsijöille mahdollisuuksia 
kristinuskon näkökulmasta, siinäpä onkin pohtimista. 

Rakennemuutos seurakunnissa jatkuu. Harri palmu tar-
kastelee tapahtuneita yhdistymisprosesseja henkilöstön nä-
kökulmasta ja selvittää, miten henkilöstö on rakenteiden 
muutokset kokenut. Artikkelissa kiteytetään nykyisiä ko-
kemuksia, joista voitaisiin ottaa oppia tulevissa muutospro-
sesseissa. 

Cruxissa alkaa uusi palsta Kysyvä ei tieltä eksy. palstalle 
voi lähettää mieltä askarruttavia edunvalvontakysymyksiä, 
joista valitsemme julkaistaviksi yleistä mielenkiintoa herät-
tävät kysymykset. n
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aPUa TEhTÄVÄNKUVaUKSEN LaaTImISEEN
MIkaeL HeLeneLunD
KANttoRi-URKURiliitoN  
pUHeeNjoHtAjA
mikael.helenelund@akiliitot.fi

Kanttori-urkuriliiton syysvaltuustossa hyväksyttiin 
merkittävä asiakirja nimeltä ”Kanttorin tehtävät ja 
tehtävien vaativuus ylempää korkeakoulututkintoa, 
laajaa yliopistotutkintoa ja muuta piispainkokouk-
sen hyväksymää tutkintoa edellyttävässä virassa”. Ko-
tisivuiltamme löytyvä dokumentti antaa kanttoreille 
valmiuksia käydä tehtävänkuvauskeskusteluja esimie-
hen kanssa ja välineitä selostaa omaan tehtävään ja sen 
vaativuuteen liittyviä asioita. 

Asianmukaisesti tehdyt ja säännöllisesti päivitetyt 
tehtävänkuvaukset ovat palkkausjärjestelmän toimi-
vuuden perusedellytys. on tärkeää, että tehtävänku-
vauslomakkeeseen kirjataan viranhaltijan hoitamat 
tehtäväalueet sellaisella tarkkuudella, että viran paino-
tukset ja saman seurakunnan kanttorin virkoja toisis-
taan erottavat piirteet käyvät selvästi ilmi. tehtäväluet-
telosta ei tule jättää olennaisia työtehtäviä pois. 

Uudessa asiakirjassa luetellaan keskeisimmät kantto-
rin tehtävät erityyppisissä kanttorin viroissa. porraste-
tun kanttorin viran kolmen viran lisäksi on neljäntenä 
viran lajina huomioitu ”johtava kanttori tai vastaavat 
tehtävät” ja viidentenä ”ainoa kanttori”. on tehtäviä, 
jotka on hoidettava yksikanttorisessa seurakunnassa-
kin, vaikka ne kuuluvat lähinnä ylempää korkeakoulu-
tutkintoa edellyttävään virkaan tai johtavan kanttorin 
tehtävään. taulukko on vain suuntaa-antava. Useam-
man kanttorin seurakunnassa tarkempi työnjako on 
ratkaistava seurakunnan paikallisen tilanteen ja työnte-
kijöiden osaamisen mukaan.    

Koulutukseen perustuvan virkaporrastuksen tarpeel-
lisuutta on välillä kyseenalaistettu. Asiakirjassa kuva-
taan, miten suoritettujen tutkintojen taso ja määrä vai-
kuttavat kanttorin osaamiseen ja sitä kautta hänen ky-
kyynsä suoriutua vaativammista tehtävistä. esimerkik-
si konsertointi laajalla ohjelmistolla kuuluu lähinnä laa-
jaa yliopistotutkintoa edellyttävän viran tehtäviin. 

Mutta asiakirjassa korostetaan myös, että ammattitai-

don ylläpitäminen ja osaa-
misen jatkuva kehittämi-
nen on osa kanttorin työ-
tehtäviä. jos kanttori, jon-
ka virassa ei edellytetä laa-
jaa yliopistotutkintoa, hoi-
taa vaativia solistisia tehtä-
viä, se merkitsee tehtävän 
vaativuuden kohoamista. 
jos vastaavasti ns. C-viras-
sa toimiva hoitaa ylempään 
korkeakoulututkintoon 
kuuluvia solistisia tai hallinnollisia tehtäviä, se on seu-
rakunnalle eduksi ja pitää ottaa huomioon tehtävän 
vaativuuden arvioinnissa ja palkanasetannassa.

Asiakirja antaa esimerkkejä siitä, miten erityyppisten 
kanttorin virkojen vaativuus voidaan määritellä eri 
vaativuuskriteerien arviointiasteikoilla. samalla avau-
tuu tehtävänkuvauslomakkeen monelle vieras termistö 
kanttorin tehtävän osalta. tehtävään liittyvää vastuuta 
kuvaava viides vaativuuskriteeri osoittaa sen, että seu-
rakunnan ainoana kanttorina toimiminen lisää tehtä-
vän vaativuutta. johtavan kanttorin tehtävä on usean 
vaativuuskriteerin mukaan vaativuudeltaan rinnastet-
tavissa A-kanttorin tehtävään. A-viran vaativuus ei pe-
rustu esimiestehtävään, kuten monesti on virheellisesti 
tulkittu, vaan se on osoitettavissa usean vaativuuskritee-
rin avulla ja perustuu ennen kaikkea virassa vaaditta-
van musiikillisen osaamisen tasoon. 

Kanttorin tehtävät ja tehtävien vaativuus -asiakirja 
antaa eväitä myös hava-tavoitteiden asettamiseen ja 
kanttorin viran ohjesäännön laatimiseen sekä kanttori-
en työnjaon suunnitteluun. Useamman kanttorin seu-
rakunnassa kaikkien tehtävien jakaminen tasan ei 
yleensä ole järkevää, vaan tulisi luoda selkeitä vastuu-
alueita kunkin vahvuuksia hyödyntäen. 

Mutta ennen kaikkea kanttorien tulisi käyttää asia-
kirjaa valmistautuessaan esimiehensä kanssa pidettä-
viin tehtävänkuvaus- ja kehityskeskusteluihin. täy-
dentämällä ja päivittämällä tehtävänkuvauksia voidaan 
korjata kanttorin virkojen virheellisiä vaativuusryhmä-
sijoitteluja ja luoda paremmat edellytykset harkinnan-
varaisen palkanosan käyttöönotolle. n
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Duke ellingtonin Sacred Music 
Kanttoritapaamisen yhteydessä Pori Organ festivaalilla
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Viime vuoden pori organ festi-
vaalilla järjestetty kanttoritapaa-
minen keräsi runsaasti osanottajia, 
joten jatkoa seuraa myös tuleval-
la festivaalilla. pori organ festivaa-
lin kanttoritapaaminen järjestetään 
tiistaina 14.6.2011 klo 18 Porin seu-
rakuntakeskuksen ravintolasalis-
sa (1krs.), os. itäpuisto 14. Kahvitus 
alkaa klo17.30. tilaisuudessa kuu-
lemme myös suomen Kanttori-ur-
kuriliiton ajankohtaiskatsauksen.

tilaisuuden jälkeen klo 20 alkaa 
Keski-porin kirkossa festivaalin 
konsertti, jossa esiintyy porin Fil-
harmoninen kuoro, pori Big Band 
sekä sopraano Tuija Kallonen ka-
pellimestari Petri Juutilaisen joh-
dolla. ohjelmassa on Duke elling-
tonin sacred Music. 

ellington sävelsi vuosina 1965–
1973 kaikkiaan kolme kirkkoteosta, 
joista hän itse totesi: ”ne ovat tär-
keintä, mitä olen koskaan tehnyt.”

pori organ festivaalilla kuultavan 
teoksen kantaesitys tapahtui san 
Franciscon Grace Cathedral -kirkos-
sa 16. syyskuuta 1965. Kapellimestari 
petri juutilainen saapuu kanttorita-
paamisen lopuksi kertomaan teokses-
ta ja sen esittäjistä.

tarjoamme suomen Kanttori-ur-
kuriliiton jäsenille ilmaisen lipun tä-
hän festivaalin konserttiin. Festivaalin 
urkukonsertteihin annamme 50 %:n 
alennuksen lippujen hinnasta. liiton 
jäsenenä saat myös edullisen majoi-
tuksen sokos Hotel Vaakunasta.  Va-
raukset numerosta 020 123 4626, tun-
nus: pori organ-kirkkomuusikko.

Festivaalilla esiintyviä ulkomaisia ur-
kutaiteilijavieraita ovat Olivier Latry 
Ranskasta, Yuka Ishimaru japanista se-
kä Wolfgang Seifen ja Martin Welzel 
saksasta. Kotimaisia taiteilijoita festi-
vaalilla edustavat Kalevi Kiviniemi, 
Kari Vuola, Johanna Iivanainen, Su-
sanna Hietala ja Marzi Nyman. 

pori organ festivaalin päivämää-
rät ovat 13.–19.6.2011. Festivaalin 
koko ohjelman löydät osoitteesta 
www.poriorgan.fi

 
tervetuloa pori organ 2011  
festivaalille!

juhani Romppanen
festivaalin johtaja
juhani.romppanen@porievl.fi
0400 309 839

KENESTÄ VUodEN KaNTTorI 2011?
suomen Kanttori-urkuriliiton 
hallitus valitsee Vuoden kant-
tori -palkinnon saajan. Alaosas-
tot voivat lähettää ehdotuksensa 
Vuoden kanttoriksi liiton halli-
tukselle osoitettuna sunnuntaihin 
13.3.2011 mennessä liiton toimis-
toon. tällä kertaa Vuoden kant-
torin julkistaminen tapahtuu 
AKin valtuuston kokouksessa 

huhtikuun lopussa.
Aikaisemmat vuoden kanttorit 

ovat Pekka Laakkonen, Martti Kil-
peläinen, Kaj-Gustav Sandholm, 
Tiina Korhonen, Marjatta Hannu-
la, Erkki Rajamäki, Osmo Jämsä, 
Leila Savolainen, Jari Piikki, Kaisa-
Leena Harjunmaa-Hannikainen, 
Heikki Ali-Löytty ja Matti Oikari-
nen (kuvassa).
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Työajattomien työaikakokeiluun kaivataan lisää seurakuntia
Kahdessa seurakunnassa kokeillaan 
parhaillaan, soveltuisiko hengelliseen 
työhön säännelty työaika. Meilahden 
seurakunnassa Helsingissä ja Raision 
seurakunnassa on nyt voimassa mää-
räaikainen virkaehtosopimus työajat-
tomien kuulumisesta työajan piiriin. 
Papeille, kanttoreille, diakoniatyön-
tekijöille ja nuorisotyönohjaajille on 
määritelty työajan määrä kolmen vii-
kon jaksoille. He saavat korvausta yli- 
ja pyhätyöstä, ja arkipyhät lyhentävät 
työaikaa. Kokeilu on kaksivuotinen.

sopijaosapuolet ovat päättäneet 
aloittaa työaikakokeilun, koska yhä 
useampi hengellisen työn viranhaltija 
kaipaa selkeämpää rajaa työ- ja vapaa-
ajan välille. työajattomuus saattaa vai-
keuttaa nuorten rekrytointia kirkon 
keskeisiin virkoihin. Myös työn suun-
nittelu ja johtaminen suurenevissa seu-
rakuntayksiköissä voisivat helpottua, 
jos työajat olisivat etukäteen määritel-
tävissä. Kokeiluseurakunnissa tehty-
jen kyselyjen mukaan kokeiluun osal-
listuvat toivovat säännellyn työajan 
johtavan töiden tasapuolisempaan ja-
kautumiseen työntekijöiden välillä. 

Moni on silti edelleen työajatto-
muuden kannalla. parhaimmillaan 
työajattomuus mahdollistaa vapaa-
ajan ja työn joustavan lomittumisen, 
ja tiiviiden työrupeamien ohella on 
joskus myös rauhallisempia jaksoja. 
työajattomuus lienee välttämättö-
myys esimerkiksi nykyisenkaltaiselle 
ja -laajuiselle leirityölle; rajatut työ-
ajat merkitsisivät leireille lisääntynyt-
tä työntekijätarvetta.

Asiaa pohdittaessa on tärkeää huo-
mata, että säännelty työaika ei auto-
maattisesti merkitse tuloksellisempaa 
työtä. töiden suunnittelusta ja ajan-
käytöstä täytyy erikseen huolehtia, 
vaikka työtuntimäärät olisivat kiinte-
ät. saman päivittäisen työajan puit-
teissa tehdyssä työmäärässä voi – ja 
ehkä saakin – olla eroa esimerkiksi 
vastavalmistuneen ja kokeneen työn-
tekijän välillä. Merkillepantavaa on 
myös, että työaikajärjestelmän ei ole 
tarkoitus vähentää pappien ja kantto-
rien tekemään asiantuntijatyöhön 
olennaisesti kuuluvaa itsenäisyyttä ja 
vastuullisuutta. työpäiviä suunnitel-
taessa on otettava huomioon työtehtä-

vien suunnitteluun, valmisteluun ja 
harjoitteluun tarvittava aika, jonka 
osuus vaativimmissa tehtävissä aina 
on merkittävä.

Muissa kuin virallisissa kokeiluseura-
kunnissa on edelleen noudatettava hen-
gellisen työn viranhaltijoiden osalta työ-
ajatonta mallia. työajattomien viran-
haltijoiden työhön käyttämää aikaa ei 
tule mitata tunteina ja minuutteina, 
vaan heidän työnsä tuloksellisuutta tar-
kastellaan vain siltä osin, tulevatko vir-
kaan kuuluvat tehtävät hoidettua.

Kokeiluun voi vielä päästä mukaan. 
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä 
joko AKIn toimistoon tai Kirkon työ-
markkinalaitoksen toimistoon. 

työaikakokeiluja koordinoi ja kir-
kon työaikajärjestelmien selkiyttämis-
tä valmistelee sopijaosapuolten yhtei-
nen työryhmä. Kokeilujen tulokset 
ovat käytettävissä vasta parin vuoden 
kuluttua, joten työajattomuuteen ei 
tule muutosta ainakaan vielä seuraa-
vassa virkaehtosopimuksessa.

annaMaRI JOkInen
AKiN ApUlAistoiMiNNANjoHtAjA

Lakimiespalvelu 
aKIn JÄSENILLE

AKin ja Kirkon alat ry:n 
yhteistoimintasopimuksen 
nojalla Kirkon alojen lakimies antaa Kant-
tori-urkuriliiton ja pappisliiton jäsenille 
neuvontaa työhön ja virkaan liittyvissä la-
kiasioissa.

lakimies Heidi Halosen tai varatuo mari 
Anna-Maria Nummisen tavoittaa arkisin 
klo 9-15 puhelinnumerosta 050  463 8699 
(kesäkuukausina klo 9-14) tai sähköpostit-
se osoitteesta lakimies@akiliitot.fi.
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Lähde mukaan Santiagon opintomatkalle!
Pyhiinvaellusmatka Santiago de  
Compostelaan 8.–20.5.2011
Pyhiinvaelluksella liitytään Santiagon 
tien perinteeseen ja tutustutaan pyhiin
vaelluksen historiaan ja nykypäivään. 
Tavoitteena on oman spiritualiteetin 
hoitaminen ja rukouselämän syventä
minen. 

Matkanjohtajina toimivat apulaistoi
minnanjohtaja Merja Laaksamo ja oppi
laitospastori Sakari Kiiskinen. Matkan 
hinta on n. 1 000 euroa.

Ilmoittautumiset 28.2. mennessä  
heli.meinola@akiliitot.fi tai 09 150 2653.

Lisätietoja merja.laaksamo@akiliitot.fi  
tai 09 150 2466.

Pappisliiton opintomatka  
Egyptiin syksyllä 2011 
Matkalla tutustutaan islamilaiseen ja 
koptilaiseen Kairoon. Matkalle voi jo 
alustavasti ilmoittautua heli.meinola@
akiliitot.fi tai 09 150 2653. 

 Lisätietoja merja.laaksamo@akiliitot.
fi tai 09 150 2466.

AKIn opiskelijaseminaari
Tähystys tulevaisuuteen

akavan kirkolliset ammattilii-
tot aki r.y. järjestää opiskelijajä-
senilleen perinteisen seminaarin 
kangasalla Ilkon kurssikeskuk-
sessa 26. - 27.3.2011. seminaarin 
aiheena on ”tulevaisuuden näky-
mät seurakuntatyössä”.

mukana teemaa pohtimassa 
meidän teologi- ja kanttoriopiske-
lijoiden lisäksi on nuoria pappeja 
ja kanttoreita, tampereen hiippa-
kunnan dekaani Ari Hukari, kir-
kon tutkimuskeskuksen tutkija 
Kati Niemelä sekä sibelius-aka-
temian kirkkomusiikin koulutus-
ohjelman johtaja Timo Kiiskin-
en. luvassa on siis asiaa, mutta 
toki myös mukavaa yhdessäoloa 
ja ajanviettoa. kurssikeskus on 
varsin tasokas, sen nettisivut ovat 
osoitteessa: http://www.ilkko.fi/

seminaari maksaa 10 euroa, jo-
ka sisältää matkat julkisen liiken-
teen lippujen mukaan, majoituk-
sen liinavaatteineen, ruokailut ja 
ohjelmat.

Sitovat ilmoittautumiset 11.3.2011  
mennessä akin opiskelija-asia-
miehille Vesa Engströmille tai 
Kaisa Takkulalle.

Vesa engström
opiskelija-asiamies
akavan kirkolliset ammattiliitot
vesa.engstrom@akiliitot.fi
050 597 5231

kaisa takkula
opiskelija-asiamies
akavan kirkolliset ammattiliitot
kaisa.takkula@akiliitot.fi
050 518 4038 

Seminaarin aLuSTava ohjeLma:

Lauantai
11.30–12.00    Saapuminen
12.00     Lounas 
12.45     Majoittuminen
13.00     Kati Niemelä: Kirkon  
     tutkimuskeskuksen näkymiä  
     kirkon kehityksestä
14.00     Timo Kiiskinen: Vapaaehtoistyön  
     mahdollisuudet ja haasteet  
     tulevaisuuden kirkossa
15.00     Kahvi
15.30     Ari Hukari: Rakennemuutos  
     hiippakunnan näkökulmasta 
17.00     Päivällinen
18.00     Vesper 
19.00     Illanviettoa ja saunomista

Sunnuntai 
 9.00     Aamupala
10.00     Messu
11.00     Millaisia ovat tulevaisuuden työn  
     haasteet ja mahdollisuudet?  
     Pienryhmäkeskusteluissa mukana  
     pohtimassa nuoria pappeja ja 
                   kanttoreita 
12.00     Lounas
13.00     Ryhmätöiden purku
13.30     Ayinfo ja palaute
14.00     Päätöskahvit
14.30     Lähtö

Mietityttääkö kirkon tulevaisuus? Millaista on työskennellä  
kirkossa vuonna 2030? Mitä papin ja kanttorin työ tulee  
olemaan parinkymmenen vuoden päästä? Kirkon rakenne-
muutos on tulossa. Tule mukaan pohtimaan tulevaisuuden 
näkymiä seurakuntatyössä.
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Ilmoitusvelvollisuus selkiytyy
LaPSEN ETU ENSISIJaINEN  
rIPISSÄ Ja SIELUNhoIdoSSa

Kirkossa on aiemmin korostettu rip-
pisalaisuuden ehdottomuutta, jolloin 
ilmoitusvelvollisuus on jäänyt vähem-
mälle huomiolle. Uudella menettely-
tapaohjeella, ilmoitusvelvollisuuden 
painottamisella sekä koulutuksella 
parannetaan lapsen suojelun ensisijai-
suutta ripissä ja sielunhoidossa.

Kirkko tulee sekä piispainkokouk-
sen päätöksellä että koulutuksella an-

Kirkko selkiyttää ohjeitaan vaitiolovelvollisuudesta ja ripistä lasten hyväksikäyttötapauksissa. 
Kirkkohallitukselta tulee asiasta uusi opas seurakuntien työntekijöille. Kevään 2011  
piispainkokous antaa tarkemmat ohjeet ripistä ja sielunhoidollisista keskusteluista. 

tamaan menettelytapaohjeet siitä, mi-
ten ja missä tilanteissa vaitiolovelvol-
lisuudesta poiketaan muuttamatta 
kuitenkaan rippiä tai sielunhoitoa 
koskevaa normistoa. laintulkintaa ri-
pissä ja sielunhoidossa esiin tulevasta 
lapsen hyväksikäytöstä selkeytetään ja 
konkretisoidaan kirkon piirissä. lap-
sen etu ja lastensuojelun tarve otetaan 
aina huomioon. Näin on toimittava 

myös silloin, kun tietoon tulleet asiat 
ovat vaitiolovelvollisuuteen kuuluvia. 
Kirkon toiminnassa lähtökohtana on, 
että tietoon tullut hyväksikäyttö selvi-
tetään aina ja ryhdytään tarpeellisiin 
toimenpiteisiin, mutta keinot vaihte-
levat tilanteesta riippuen.

Rippisalaisuutta koskevan säännök-
sen mukaan papin tulee kehottaa ri-
pittäytyjää itseään toimimaan, mikäli 
ripissä tai sielunhoidossa tulee ilmi 
esimerkiksi lapsen hyväksikäyttöä. 
samalla pappi voi hyvinkin konkreet-
tisin neuvoin auttaa ripittäytyjää toi-
mimaan oikein. tällaista puuttumista 
voivat edellyttää muutkin tilanteet 
kuin hankkeilla olevista törkeistä ri-
koksista ilmoittaminen, jolloin pappia 
koskee erityinen ilmoitusvelvollisuus. 
tällöin pappi on käynnistävänä teki-
jänä hyväksikäyttörikoksen estämi-
sessä. Ripittäytyjästä riippuen viran-
omaiselle voidaan ilmoittaa tekijän tai 
uhrin nimi taikka molemmat.

Asiaa arvioidaan aina lapsen edun 
ja lastensuojelun näkökulmasta. pa-
pilla on velvollisuus tehdä ilmoitus, 
jos hänellä on huoli siitä, että jotakin 
vielä estettävissä olevaa saattaa tule-
vaisuudessa tapahtua. lasten suojele-
mista koskevan tavoitteen kannalta on 
perusteltua, että kynnys rikoksen te-
komuodon arvioinnissa on matalalla.

Rikoksen hankkeillaoloa koskevan 
edellytyksen osalta ilmoitusvelvolli-
suuden voidaan katsoa ulottuvan ta-
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Uusi ohjeistus:
Kanttorin tehtävät  
ja tehtävien vaativuus
liitosta kysytään usein tukea 
kanttorien tehtävänkuvausten 
laatimiseen sekä kanttorin tehtä-
vien ja työnjaon määrittelemiseen. 
Hallituksen asettama työryhmä 
on laatinut  jäsenille ohjeistuk-
sen näihin tilanteisiin, joita palk-
kausjärjestelmäuudistus ja seu-
rakuntien rakennemuutos ovat 
lisänneet. työryhmän jäseninä 
olivat Mikael Helenelund, Kaisa- 
Leena Harjunmaa-Hannikainen, 
Maaret Manni-Korpi ja Annamari  
Jokinen.

ohjeistuksen tavoitteena on an-
taa liiton jäsenille valmiuksia käy-
dä palkkausjärjestelmän mukaisia 
tehtävänkuvauskeskusteluja esi-
miesten kanssa, tukea oman tehtä-
vän kehittämiseen ja harkinnan-
varaisen palkanosan edellyttämi-
en tavoitteiden asettamiseen, val-
miuksia osallistua kanttorin viran 
johtosäännön laatimiseen, val-
miuksia osallistua kanttorien 
työnjaon suunnitteluun ja välinei-
tä selostaa seurakunnan päättäjil-
le omaan tehtävään ja sen vaati-
vuuteen liittyviä asioita

ohjeistus on jäsennelty palk-
kausjärjestelmän tehtävän vaati-
vuuden arviointimääräysten mu-
kaisesti, jotta sitä voidaan tarvit-
taessa käyttää käsikirjana etsittä-
essä vastauksia palkkausjärjestel-
män synnyttämiin kysymyksiin. 

ohjeistuksessa kuvataan kantto-
rin tehtävää kuitenkin  laajem-
min kuin tehtävänkuvaukseen 
on mahdollista kirjoittaa.

lähtökohtana on, että kantto-
rin tehtävänä on johtaa seura-
kunnan musiikkitoimintaa, mi-
kä edellyttää pitkää koulutusta 
ja asiantuntijatyölle ominaista 
toimenkuvaa.  Virkoja on  kol-
mea eri tasoa, ja niihin pätevöity-
miseen on määritelty eritasoiset 
opinnot ja tutkinnot. tällä  on 
yleisesti ottaen vastaavasti vaiku-
tusta myös tehtävän vaativuu-
teen. tehtävän edellyttämän 
koulutustason lisäksi merkittä-
viä tehtävän vaativuuteen vai-
kuttavia seikkoja ovat esimiesteh-
tävät sekä seurakunnan  ainoana 
kanttorina toimiminen.

ohjeistuksella ei ole tarkoitus 
antaa sitovia määräyksiä vaan 
avata kanttorin virkaan liittyviä 
näkökohtia ja muistuttaa huo-
mioon otettavista asioista kantto-
rin virkaa koskevia päätöksiä 
tehtäessä. tavoitteena on myös 
se, että tehtävän vaativuuden ar-
vioinnissa musiikilliset vaati-
vuusalueet tulevat asianmukai-
sesti huomioon otetuiksi.

ohjeistus on jäsenten luettavis-
sa liiton kotisivuilta osoitteessa 
www.skul.fi.

A j A N K o H t A i s t A

pauksiin, joissa estetään rikollisen toi-
minnan jatkuminen. lapsiin kohdis-
tuvat hyväksikäyttötapaukset ovat 
usein tällaisia rikoksia. tarkoituksen-
mukaisempaa on tehdä ilmoitus kuin 
jättää ilmoittamatta tilanteissa, joissa 
ollaan epävarmoja. ilmoitusvelvolli-
suuden laiminlyönti on rikos, ja se 
koskee myös pappia ja lehtoria.

Tehtyjen selvitysten tuloksia
Kansainvälinen vertailu rippisalai-
suudesta ja ilmoitusvelvollisuudes-
ta osoittaa, että ratkaisukeinot vaih-
televat ripin ja sielunhoidollisen 
keskustelun ehdottoman luottamuk-
sellisuuden ja lastensuojelun tarpeen 
yhteensovittamisessa. Mikäli salassa-
pitovelvollisuudesta on poikettu, ky-
se on pääsääntöisesti ollut hankkeilla 
olevista vakavista rikoksista sekä las-
tensuojelusta. Useat kirkot ovat itse 
antaneet menettelytapaohjeita siitä, 
miten ja missä tilanteissa vaitiolovel-
vollisuudesta voidaan poiketa muut-
tamatta kuitenkaan rippiä tai sie-
lunhoidollisia keskusteluja koskevaa 
normistoa.

luterilaisen kirkon papeille ja leh-
toreille tehdyn kyselytutkimuksen pe-
rusteella 88 prosenttia ei ole koko vir-
kauransa aikana käynyt yhtään rippi-
keskustelua, jossa olisi kerrottu lapsen 
hyväksikäytöstä. Noin 12 prosenttia 
on kuullut jossain vaiheessa virkau-
raansa ripissä lapsen seksuaalisesta hy-
väksikäytöstä. Yli kahdessa kolmas-
osassa näistä tapauksista kertojana on 
uhri itse ja joka kymmenennessä tapa-
uksessa teon tekijä.

Yksityisissä sielunhoitotilanteissa 
hyväksikäyttötapauksia oli tullut esiin 
jonkin verran enemmän kuin yksityi-
sissä ripeissä. Kaksi kolmasosaa vas-
taajista ei ollut kuitenkaan koskaan 
virkauransa aikana kuullut myöskään 
sielunhoitotilanteissa lapsen seksuaa-
liseen hyväksikäyttöön liittyvistä asi-
oista. (Kt) n
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1. osa 25.–27.3.2011 
2. osa 14.–16.10.2011 
Turun kristillinen opisto

Miten luterilainen voisi toimia anglikaanisen kirkon 
palveluksessa tai yhteistyössä anglikaanien kanssa?

Koulutus on tarkoitettu luterilaisille teologeille, 
diakoneille ja nuorisotyöntekijöille, jotka ovat kiin-
nostuneita päivittämään tietojaan, työskentelevät 
englanninkielisten maahanmuuttajien parissa tai 
miettivät työskentelyä tai työharjoittelua Brittein 
saarten anglikaanikirkoissa. Koulutus johdattaa 
anglikaanisten kirkkojen teo-
logiaan, historiaan, kirkolli-
seen kieleen ja käytäntöihin.

Hinta 130 € / osa, sisältää 
täysihoidon ja koulutuksen. 
Ilmoittautumiset 
11.3.2011 mennessä.

Anglikaaninen teologia

Turun kristillinen opisto | www.tk-opisto.fi
Hilkka Ollikainen (02) 412 3612 tai 

Paula Raitis (02) 412 3052

Kenestä Vuoden pappi 2011? harkinnanvarainen  
palkanosa

onko seurakunnan pakko ottaa  
harkinnanvarainen palkanosa käyttöön?
Harkinnanvarainen palkanosa (hava) on osa 
nykyistä palkkausjärjestelmää ja työntekijöille 
kuuluvaa rahaa, joten kaikkien seurakuntien 
on otettava se käyttöön. Virkaehtosopimukses-
sa ei toistaiseksi ole käyttöönotolle määräaikaa, 
mutta jos seurakunnat viivyttelevät, määräaika 
asetettaneen seuraavissa neuvotteluissa.

Kuka ja miten havaa voi saada?
Harkinnanvarainen palkanosa (hava) voidaan 
seurakunnassa ottaa käyttöön, kun työnanta-
jan edustajat ja luottamusmiehet ovat neuvo-
telleet toteuttamisen periaatteista ja arvioinnin 
kriteereistä. Havaa maksetaan työsuorituksen 
ja tavoitteiden saavuttamisen mukaan. Työn 
tavoitteet asetetaan yhdessä esimiehen kans-
sa. esimies arvioi suoriutumisen asteikolla nor-
maali – hyvä – erinomainen. Kaikki eivät vält-
tämättä saa harkinnanvaraista palkanosaa, 
ainakaan samalla kertaa. Havalla ei voi korja-
ta tehtävän vaativuuden arvioinnissa ja perus-
palkan määrittämisessä tehtyjä virheitä. Perus-
palkka määräytyy sen mukaan, mitä tehtäviä 
tehdään ja hava sen mukaan, miten nämä teh-
tävät on tehty.

Lähetä oma kysymyksesi  
os. edunvalvonta@akiliitot.fi.

Lehdessä alkaa uusi palsta  
”Kysyvä ei tieltä eksy”. Palstalla  
vastataan lyhyesti ajankohtaisiin  
jäseniä askarruttaviin edunvalvonnan 
kysymyksiin. Jokaisen on hyvä tietää 
omaa työsuhdettaan koskevista  
oikeuksista ja velvollisuuksista.

K Y s Y V ä  e i  t i e lt ä  e K s Y

on jälleen aika miettiä Vuoden pappi 2011 -ehdokkaita. 
Vuoden pappia voivat ehdottaa liiton alaosastot, opiske-
lijajärjestöt sekä hallituksen ja valtuuston jäsenet. Yksit-
täisellä jäsenellä on hyvä mahdollisuus saada äänensä  
kuuluviin edustajiensa kautta. Hallituksen ja valtuuston jä-
senet sekä alaosastojen yhdyshenkilöt löytyvät kotisivuilta  
www.akiliitot.fi.

Vuoden pappi -ehdotukset perusteluineen lähetetään 
31.5. mennessä osoitteella toimisto@akiliitot.fi. 

Hallitus käsittelee ehdotukset ensimmäisen 
kerran kokouksessaan 18.8. lopullinen valin-

ta tehdään syyskuussa ja Vuoden pappi 
2011 julkistetaan AKin syysvaltuus-
ton kokouksen yhteydessä 21.11.

Vuoden pappi on ensimmäisen kerran 
valittu vuonna 1995, joten valinta tehdään 
tänä vuonna 17. kerran.
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Naisteologit ry:n uutena puheenjoh-
tajana on aloittanut 1.1.2011 rovas-
ti, kappalainen Soili Juntumaa Hä-
meenlinnasta.

Naisteologit ry:n (perustettu v. 
1934) tavoitteena on alusta asti ollut 
kollegiaalisen yhteydenpidon sekä 
ammatillisen identiteetin vaaliminen. 
Vaikka Naisteologit on pappisliiton 
alaosasto, se on myös itsenäinen jär-
jestö, ja siihen on erikseen liityttävä. 
ilmoittautumisohjeet sekä muu infor-
maatio löytyvät osoitteesta www.nais-
teologit.fi. Naisteologit ry:hyn kuuluu 
vähän yli 500 jäsentä, eli noin puolet 

suomen naisteologeista.  Myös mies-
puoliset teologit voivat liittyä kanna-
tusjäseniksi. tervetuloa, uudet jä-
senet, mukaan upeaan joukkoomme!

Vuotuinen neuvottelupäivä on 
14.3.2011 klo 11–16 espoon tuomio-
kirkkoseurakunnan seurakuntatalol-
la ja tuomiokirkossa. Aiheena on 
”oma minä työvälineenä”. Aiheeseen 
johdattavat sairaalapastori tuija 
Mustalahti ja pastori, taideterapeutti 
terhi Varjoranta. tiedustelut ja il-
moittautuminen puheenjohtajalle 
1.3.2011 mennessä, p. 050 552 5529 tai  
soili.juntumaa@evl.fi.

asiaa Naisteologit ry:stä

-

EDICO

PiisPainkronikka
HEIkkI-TapIO NIEmINEN

Sodanjälkeiset arkkipiispat, piispat ja kenttäpiispat lähikuvassa

Tilaa 9.3. mennessä 

edico@edico.fi 
www.edico.fi

31 € (ovh. 38 e)

Kanttori-urkuriliiton  
STIPENdIT JaoSSa
Kanttori-urkuriliitolla on stipendirahasto, jos-
ta hallituksen päätöksellä voidaan myöntää 
stipendejä liiton jäsenille liiton toimialaan liit-
tyvään tutkimus- ja opiskelutoimintaan sekä 
opintomatkoihin. Kuluvalle vuodelle tarkoitet-
tuja stipendejä voi anoa maaliskuun loppuun 
mennessä. Stipendejä anotaan lomakkeella, 
joka on tulostettavissa AKIn verkkosivuilta koh-
dasta Lomakkeet. Lomakkeen voi myös pyytää 
liiton toimistosta. Anomus osoitetaan liiton hal-
litukselle ja lähetetään liiton toimistoon.
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Kirkko ja vaihtoehtoinen 
USKoNNoLLISUUS

V
uonna 1998 kuulin jostain, 
että minulle suhteellisen tun-
tematon intialainen guru saa-
puisi Helsinkiin. suuntasin 
uteliaana Merihaan palloi-
luhalliin. siellä palloiluhal-

lillinen helsinkiläisiä osallistui ohjelmaan, 
jossa pienelle intialaiselle naiselle tehtiin sa-
manlainen lamppurituaali kuin olin nähnyt 
tehtävän jumalankuville hindutemppeleis-
sä. pian äiti Ammasta tuli kaikille suoma-
laisille tuttu ”hyvän tahdon lähettiläs”. Nyt 
vuonna 2011 Amma-liike on edelleen aktii-
vinen, vaikka media ei enää osoitakaan en-
tisen kaltaista kiinnostusta pyhän äidin vie-
railuihin.

JYRI kOMuLaInen
DoseNtti, piispAiNKoKoUKseN  
ApUlAissiHteeRi, KiRKKoHAllitUs

Opiskellessani teologiaa 1990-luvun 
alussa puhuttiin paljon new age  
-uskonnollisuudesta. Helsingin 
yliopiston systemaattisen teologian 
laitoksella järjestettiin teemasta jopa  
tutkielmaseminaari. Vaikka kohu 
hiljalleen laantui, ilmiö jäi elämään: 
samat new age -kirjakaupat sijaitsevat 
yhä samoilla Helsingin kulmilla, 
vaikka vuosituhat on vaihtunut.
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suomi on saanut oman osansa 
länsimaisen uskonnollisuu-

den muutosvirroista. se, 
mikä oli ennen eksotiik-

kaa, on nyt arkipäivää. 
esimerkkejä on helppo 
löytää.

jooga on parin viime 
vuosikymmenen aikana 
kokenut globaalin 
nousun, mikä heijas-
tuu suomeenkin. 
Vaikka monet mieltä-
vät joogan pikemmin-
kin terveysliikunnaksi 
kuin uskonnolliseksi 

harjoitukseksi, sen filo-
sofinen tausta on hindu-

laisessa traditiossa. tek-
niikkana jooga taipuu to-
ki moneen käyttöön: on 
esimerkkejä joogan val-
jastamisesta myös kris-
tillisen hurskauselä-
män palvelukseen.

Buddhalaisuus on 
sekin esimerkki itä-
maisesta uskonnolli-
sesta traditiosta, joka 
on herättänyt kiin-
nostusta länsimaissa. 
Buddhalainen filoso-
fia niveltyy psykolo-
gisuudessaan hyvin 
suosittuun elämän-

taitokirjallisuuden kenttään. suomes-
sakin julkaistujen nimikkeiden mää-
rä osoittaa, että buddhalaiset opetuk-
set ovat läsnä monien suomalaisten 
kirjahyllyissä ja yöpöydillä. 

Kulttuurien ja uskontojen kohtaa-
misessa ajattelutavat muuttuvat ja ri-
kastuvat. itämaiset lainat saavat län-
nessä uusia merkityksiä, jotka nouse-
vat vastaanottavan kulttuurin tarpeis-
ta. Kriittisten arvioiden mukaan  
aasialaiset uskonnot tulevat myöhäis-
kapitalistisessa kulttuurissa psykolo-
gisoiduiksi ja kaupallistetuiksi. 

on esitetty, että suodattuessaan län-
simaisen yksilökeskeisyyden läpi  
aasialaiset ajatukset saattavat päätyä 
tukemaan täysin vastakkaista elämän-
muotoa kuin alun perin oli tarkoitus. 
Buddhalaisilla ”kiinnittymättömyy-
den” ja ”itsettömyyden” ihanteilla voi-
daan perustella vaikkapa urbaania 
sinkkuelämää. joogan harrastamista 
voidaan perustella hyvinvoinnilla ja 
työssä jaksamisella, vaikka intiassa 
jooga on sisältänyt vahvan maailma-
kielteisen vireen edellyttäen esimer-
kiksi sitoutumista selibaattiin.

miten ilmaista kristillistä uskoa 
uushenkisyyden kontekstissa?
Uusi henkisyys on vaativa kohdatta-
va kirkon näkökulmasta. ensinnäkin 
haaste on pitkälti luterilaisen kirkon 
sisäinen. toisin kuin maahanmuut-

”Myöhäiskapitalistisen 
yhteiskunnan ihmiset 

kaipaavat kokemusta.”
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tajien mukanaan tuomat uskonnot,  
uusi henkisyys leikkaa läpi enemmis-
tökirkon jäsenistön.

Kristinuskon käsitteistölle voidaan 
antaa täysin toisenlaisia, kirkon dog-
meja henkisemmiksi ja mystisemmik-
si miellettyjä merkityksiä. Uushenki-
sen etsijän näkökulmasta katsottuna 
pappi on lähtökohtaisesti ahdasmieli-
sen systeemin edustaja, kun taas hä-
nen omana pyrkimyksenään on tavoi-
tella korkeampaa tietoisuutta. 

miten kohdata  
uudenlainen henkisyys?
Kaiken lähtökohta on, että hengel-
lisen työn tekijät perehtyvät asian-
mukaisesti vaihtoehtoiseen uskon-
nollisuuteen. tämä muodostaa yhä 
useammin kontekstin, jossa kirkon 
missiota toteutetaan. Kastekodissa 
kohdattava kummi on kenties edel-
lisenä iltana lukenut Deepak Chop-
ran bestselleriä Kolmas jeesus. saat-
toväen keskuudessa joku ajattelee, 
että osana henkistä kehitystä sielu 
joutuu jättämään tämän olomuodon 
ja syntymään uudelleen.

papilla pitää olla valmiutta tilanteen 
mukaan ilmaista jeesuksen ainutlaa-
tuinen merkitys radikaalisti uudenlai-
sin kielikuvin. puhe jeesuksesta vaik-
kapa ”Valona”, ”Mestarina” tai ”opet-
tajana” voi toimia astinlautana kristil-
liseen uskoon henkiselle etsijälle, jolle 

va avoinna kirkossa niille, jotka sel-
laista kaipaavat. Hyvä on tiedostaa, 
että mystiikan muodot ovat moninai-
sia – myös karismaattisuutta voi pitää 
mystiikkana.

Kirkko toimii elämyshakuisessa yh-
teiskunnassa, joka on pirstoutunut 
erilaisiin alakulttuureihin. tämä aset-
taa seurakuntatyölle uudenlaisia vaa-
timuksia. Vain asiaan itse vihkiytyneet 
voivat viedä evankeliumia erilaisiin 
alakulttuureihin näiden ehdoilla. 
Kristillisen joogan ohjaaminen tai ka-
rismaattisen ylistyskokouksen vetämi-
nen ei voi tapahtua työvuorolistaan 
merkittynä virkamiestyönä.

Teologisesti ja 
eettisesti vahva kirkko 
ilmassa on monia merkkejä siitä, että 
luterilainen kirkko mielletään entis-
tä useammin julkisen sektorin sijas-
ta kolmannen sektorin toimijaksi – 
osaksi kansalaisyhteiskuntaa. Kirkon 
asemoiminen vapaaehtoisuuteen pe-
rustuvien yhteisöjen joukkoon nostaa 
esille tärkeän asian: ennemmin kuin 
osa valtarakennetta, kirkko on utoop-
pinen yhteisö, jolla on missiona pa-
rantaa maailmaa.

Kristilliseen uskoon kuuluu eskato-
logisen toivon lisäksi kutsu toimin-
taan jumalan valtakunnan arvojen 
puolesta. Kun kirkko julistaa evanke-
liumia lyhentämättömänä, se on väis-

perinteisemmät termit kuin ”Vapah-
taja” tai ”jumalan karitsa” ovat ei-ym-
märrettäviä. samalla on kuitenkin 
juurrutettava uudet termit kirkon us-
kon kokonaisuuteen. ei mikään help-
po tehtävä.

Rohkea riskinotto on välttämätön-
tä, mikäli halutaan kommunikoida 
evankeliumia alati muuttuvissa kon-
teksteissa. Vain niin voidaan avata 
kirkon uskoa uushenkiselle etsijälle. 
Uusi testamenttikin käyttää paikoin 
gnostilaistyyppistä puhetapaa jeesuk-
sen merkityksen kuvaamisessa, vaik-
ka itse gnostilaisuus samalla tulee tor-
jutuksi. 

Aikamme uskonnollisuutta koske-
vat analyysit viittaisivat sellaisten 
suuntausten menestyvän parhaiten, 
jotka pystyvät demokratisoimaan us-
konnollista perinnettä, eli tarjoavat 
pelastusta avarasti ilman autoritaarisia 
rakenteita ja asettavat painopisteen 
yksilöön. Myöhäiskapitalistisen yh-
teiskunnan ihmiset kaipaavat koke-
musta, eivät niinkään totuutta perin-
teisessä filosofisessa tai dogmaattisessa 
merkityksessä.

tällainen konteksti kutsuu kirk-
koa etsimään omasta perinteestään 
meditatiivisia ja mystisiä aineksia. 
Kirkon on tarjottava kristillistä mys-
tiikkaa vaihtoehtona ei-kristillisille 
meditaatiotekniikoille. Mystiikan tie 
ei ole kaikkien tie, mutta sen on olta-
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tämättä profeetallinen kirkko. sellai-
nen kirkko varmasti saa vihamiehiä, 
mutta sellaista myös arvostetaan.

Vastattaessa uushenkisyyden haas-
teeseen onkin tuotava esiin kristinus-
kon vastakulttuurinen ulottuvuus. 
tämä on vastaveto sille, että uushen-

kisissä piireissä korostetaan usein kir-
kon väkivaltaista historiaa ja sidoksia 
maalliseen valtaan.

Uudenlainen uskonnollisuus on 
haastettava kurinalaiseen älylliseen 
keskusteluun. paavali jopa vaatii kaa-
tamaan ”kumoon järjen päätelmät” ja 
vangitsemaan ”kaikki ajatukset kuu-
liaisiksi Kristukselle”. (2. Kor. 10:4–5) 
oikea apologia ei saa perustua ylimie-
lisyydelle, vaan sen on rakennuttava 
avoimelle mielelle ja omakohtaiselle 
todistamiselle aina haavoittuvuuteen 
asti. samainen paavali oli valmis hyl-
käämään inhimillisen viisauden ja pu-
hetaidon, jotta voisi todistaa ristiin-
naulitusta Kristuksesta. (1. Kor. 2:1–5)

Kirkon perustan tulee olla teologi-
sesti vahva, kun se julistaa evankeliu-
mia myöhäiskapitalistisilla uskonto-

markkinoilla. evankeliumia ei ole 
tarkoitettu yksityiseksi mielipiteeksi 
vaan julkiseksi totuudeksi, jolla on 
oma uskottavuusrakenteensa kuten 
muillakin maailmankatsomuksilla. 
Kysymys evankeliumin totuudesta on 
siksi avoin kriittiselle keskustelulle.

 
Kohtaaminen 
pastoraalisena tehtävänä
Uuden uskonnollisuuden kohtaa-
minen asettaa kirkon työntekijöiden 
eteen pastoraalisen haasteen. selvää 
on, että vetoaminen kirkon oppiin tai 
Raamattuun ei ole oikea toimintata-
pa, jos keskustelukumppani ei pidä 
näitä erityisinä auktoriteetteina. 

Myös oppimestarimainen asenne se-
kä uushenkisyyden leimaaminen huu-
haaksi sulkevat kommunikaation ja 
pönkittävät vain väärää mielikuvaa kir-
kosta. on muistettava, että uushenkis-
ten etsijöiden perusolettamus on, että 
ahtaassa dogmaattisuudessaan kirkko 
vastustaa vapaata henkistä etsintää.

Asianmukainen lähtökohta uus-
henkisyyden kohtaamiseen löytyy 
vain kuuntelemisesta, jakamisesta ja 
yhdessä kulkemisesta. tällaiselle lä-
hestymistavalle löytyy hyvä pohja, 
kun katsotaan varhaisten kristittyjen 
käsitystä kristittynä olemisesta. ennen 
kuin opilliset muotoilut ja Uuden tes-
tamentin kaanon olivat muotoutu-
neet, olennaisinta oli jeesuksen seu-
raaminen. ensimmäiset kristityt iden-
tifioivat itsensä tien kulkijoiksi. (Apt. 
9:2; 18:25–26) 

tien kulkeminen on erityisen toimi-
va metafora meidän aikamme henkisen 
etsinnän keskellä. Kirkon työntekijöi-
den onkin asetettava yhdessä tiellä kul-
kemisen ajatus pastoraaliseksi ohje-
nuoraksi kohdatessaan seurakuntalai-

asianmukainen lähtökohta uushenkisyyden kohtaamiseen  
löytyy kuuntelemisesta, jakamisesta ja yhdessä kulkemisesta, sa-
noo Jyri komulainen.

”Kirkko on  
utooppinen yhteisö, 
jolla on missiona  
parantaa maailmaa.”
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sia, jotka ammentavat uushenkisyy-
destä, uushindulaisuudesta ja budd-
halaisuudesta. Yhteinen matka on 
vahva todistus, jos sen perimmäi-
nen voima nousee omasta elämästä 
ja eetoksesta. sen myötä voi tapah-
tua jotain samankaltaista kuin em-
mauksen tiellä, jossa opetuslapset 
yhdessä kulkemisen ja yhdessä ate-
rioimisen kautta tunnistivat jeesuk-
sen. (lk. 24:13–35)

Ajatus hengellisestä elämästä tien 
kulkemisena on kristillisen tradition 
ydinainesta, vaikka painopiste siirtyi 
ajan myötä oikeaan oppiin. se on ollut 
olennainen ulottuvuus viisausteologias-
sa, joka on ymmärtänyt teologian en-
nemmin ”viisautena” (sapientia) kuin 
”tietona” (scientia). 

luterilaisuus on usein painottanut 
jälkimmäistä, vaikka Martti luther 
itse korostikin uskon eksistentiaa-
lisuutta. sen sijaan idän ortodoksi-
nen perinne kuten myös lännen au-
gustinolainen traditio ovat pitäneet 
yllä viisausteologiaa.

Kun edellä esitin uus-
henkisyyden kutsuvan 
kirkkoa oman mysti-
sen perinteensä elvyt-
tämiseen, niin kyse on 
jotakuinkin samasta 
asiasta. jotta kristinusko 
voisi puhutella uushenkis-
tä etsijää, kirkon on paino-
tettava uskoa holistisena elä-
mänmuotona, joka antaa tilaa 
hengelliseen kasvuun ja jumalalli-
sen viisauden saavuttamiseen yksilöl-
lisiä polkuja pitkin. n

Artikkeli perustuu osin synodaali- 
kokousesitelmään Helsingin hiippa-
kunnassa syyskuussa 2010. 
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Uutta henkisyyttä   etsimässä
JuHa PetteRSOn
pAstoRi, HelsiNGiN  
seURAKUNtAYHtYMä

Viime helmikuussa Espoon 
Dipolissa järjestettiin Minä 
olen -messut, joihin osallistui  
tuhansia ihmisiä ympäri Suo-
mea. Messujen erityisteemana 
oli Henkisyyttä muuttuvassa 
maailmassa. 
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M
e s s u k ä v i j ä l l e 
oli tarjolla mo-
nenlaista hoitoa 
ja hyvinvointia 
parantavaa tuo-

tetta. lisäksi tarjolla oli luentoja: tun-
nista oma äänesi, shamanismia arki-
päivän iloksi, opi tuntemaan henkiset 
voimat, Karmisten ”taakkojen” pois-
taminen ja Bioenergioiden aistiminen. 
Myös evankelisluterilainen kirkko 
kunnioitti ensimmäistä, muttei vii-
meistä kertaa tilaisuutta läsnäolollaan. 
Kirkolla oli oma messukappeli, jossa 
kirkon työntekijät pitivät erilaisia me-
ditaatioita päivän aikana.

Vastoin omaa ennakko-oletustani 
perusmessukävijästä ei syntynyt ”hi-
pahtaa” vaikutelmaa, vaan huomatta-
va enemmistö oli keski-ikäisiä ja hy-
vin toimeentulevia ja tyylikkäitä nai-
sia. Mietin, mikä Minä olen -messujen 
edustamassa henkisyydessä kosketti 
juuri naisia? onko monien keski-
ikäisten naisten kokemus, että he ovat 
eläneet aiemmin hyvin tiukkojen ja 
ulkoapäin annettujen roolien vankei-
na ja vailla mahdollisuutta huomioida 

omia tarpeitaan. Nyt heillä on vapaut-
ta, aikaa ja rahaa panostaa itsensä löy-
tämiseen ja -hellimiseen omilla eh-
doillaan. Kukaan ei tule selittämään, 
mitä saa tai ei saa kokea/ajatella. Mes-
suvieraiden palautteen perusteella 
kirkko oli koettu monesti sellaiseksi 
ahdistavaksi tahoksi, jonka piirissä ei 
ollut tilaa olla sitä, mitä aidosti koki 
olevansa.

Välittömiä ja  
kouriintuntuvia kokemuksia
Minä olen -messut kuvaavat hyvin si-
tä kulttuurista muutosta, joka suo-
messa on tapahtunut viime vuosi-
kymmeninä. Uskonnollinen tarjonta 
on lisääntynyt valtavasti, ja ihmiset 
ovat avoimia monenlaisille vaikutteil-
le. esimerkiksi jäsenyys kirkossa ei 
välttämättä sulje pois joogaamista tai 
reikihoidossa käymistä. Kulttuurista 
murrosta kuvaa myös se, että vuonna 
2007 tehdyn kyselyn mukaan vain 37 
% suomalaisista sanoi uskovansa kris-
tinuskon jumalaan.

Messujen uskonnollisessa tarjon-
nassa korostui tälle ajalle tyypillisesti 
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”jäsenyys kirkossa  
ei välttämättä  

sulje pois  
joogaamista tai  
reikihoidossa  

käymistä.”

Uutta henkisyyttä   etsimässä
sekä henkilökohtaisuus että elämyk-
sellisyys. Messuilla tarjottuja uskon-
nollisia riittejä ei tarvinnut ymmärtää 
vain symbolisesti, vaan kokemus oli 
välitön ja kouriintuntuva. ”palvelun 
tarjoaja” pystyi antamaan ”asiakkaal-
le” jo nyt jotain konkreettista, kuten 
hyvää oloa, eikä vain optioita, jotka 
voi lunastaa tuonpuoleisessa. Kirkos-
sa on tyypillistä laulaa laahaavien 
virsien tahdissa tulevasta ilosta, jota 
kukaan ei edes kuvittele tavoitta-
vansa nyt. ehtoollinen on 
puolestaan vertauskuva 
taivaallisesta juhla-ateri-
asta, joka joskus tulevai-
suudessa voidaan elää 
myös oikeasti todeksi. to-
ki kirkon piirissäkin on 
suuntauksia, joissa korostu-
vat välittömät elämykset ja 
”hyödyt”, kuten karismaatti-
sessa liikkeessä.

oma mielenkiintoi-
nen kysymys on, missä 
määrin messukävijät 
mielsivät tarjonnan 

nimenomaan uskonnolliseksi. ihmis-
ten mielissä epäselvyyttä saattaa syn-
nyttää se, että messujen uskonnolli-
suus poikkeaa hyvin paljon siitä, mi-
ten uskonnollisuus on luterilaisessa 
suomessa perinteisesti ymmärretty.

auktoriteettiaseman saa se,  
jolla on jokin karisma

Yllä kuvattu uusi henkisyys tuo 
myös kirkolliseen auktoriteettiin 

mielenkiintoisen näkökul-
man. Kirkossa auktori-

teetti perustuu mo-
nesti akateemiseen 
oppineisuuteen. pap-

pisvihkimyksen saa-
minen edellyttää vähin-

tään teologian maisterin 
tutkintoa. Kirkollisessa 

hierarkiassa eteneminen 
vaatii jatko-opin-

toja, esimerkik-
si kirkkoherraksi  
pääseminen Hel-
singissä on vaike-

aa ilman 

tohtorin tutkintoa. Minä olen -mes-
sujen edustamassa uskonnollisuu-
dessa akateemiset oppiarvot eivät sen 
sijaan paljon paina. Auktoriteettiase-
man saa se, jolla on jokin ”karisma”: 
valtaa on sillä, joka pystyy antamaan 
jonkin vaikuttavan ja eheyttävän ko-
kemuksen viipymättä.

Minä olen -messujen edustama us-
konnollisuus haastaa siis kirkkoa mo-
nella tavalla. n
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Hiusverkko 
– aikaansa edellä vai jo päästä pudonnut?

K
otimaan suola-lehti 
otti aiheen teemak-
seen ensimmäisessä 
numerossaan vuon-
na 2008 suomi uskoo  

uudella tavalla. Aiheesta ja sen reu-
noilta on painettu useita suomenkie-
lisiä julkaisuja, muun muassa lute-
rilaisen suomen loppu? – Kirkko ja 
monet uskonnot -kirja (edita. 2009). 
Kotimaa-lehti (9.9.2010) kuvasi laa-
jasti suomalaisia, jotka uskovat eri ta-
valla kuin kirkko opettaa. 

Uskontotieteilijät ovat julkaisseet 
useita uutta hengellisyyttä käsitteleviä 
teoksia, esimerkiksi jo 2001 Vanhat 
jumalat – uudet tulkinnat, Näköaloja 
uusiin uskontoihin suomessa (toim. 
jussi Niemelä. Helsingin yliopiston 
Uskontotieteellinen laitos. 2001). 
Myös Kirjapajan kääntämä ja toimit-
tama teos Uusien uskontojen käsikir-
ja – Uudet uskonnolliset liikkeet, lah-
kot ja vaihtoehtoisen henkisyyden 
muodot (toim. Christopher patridge. 
2006) antaa vankkaa tietoa uudesta 
henkisyydestä ja uusista uskonnoista. 
Useille on tuttu myös kirkon tutki-
muskeskuksen mainio sivusto Uskon-
not suomessa. 

Vuoden 2010 synodaalikirja Minä 
uskon? käsitteli laajasti, erityisesti 
Kimmo Ketolan artikkeli, suomalais-

ta uushenkisyyttä. turun arkkihiip-
pakunnan ja Helsingin hiippakunnan 
synodaalikokouksissa 2010 uushenki-
syyteen suhtautuminen oli nostettu 
pääesitelmien aiheiksi.

hiusverkon historiasta
suomen evankelis-luterilaisessa kir-
kossa on vuodesta 1995 alkaen toimi-
nut verkosto, jonka työmaaksi on aivan 
erityisesti osoitettu uuden uskonnot tai,  
niin kuin nykyään tavataan sanoa, ”uu-
si henkisyys”. Hiippakunnallisten us-
kontokasvatussihteerien toiminnan 
taustaa löytyy muun muassa Kirkon 
lähetystyön keskuksen johtokunnan 
pöytäkirjasta 4/93.

KlK:n johtokunta on 29.9.1992 ni-
mennyt työryhmän tekemään ehdo-
tuksen toiminnaksi ”New Age – ja ns. 
uususkonnollisten liikkeiden muo-
dostaman haasteen kohtaamiseksi 
suomessa ja lähialueilla”. tuomo 
Mannermaan johdolla toiminut työ-
ryhmä viimeisteli ehdotuksensa 
22.9.1993.  

Päätös: johtokunta päätti työjaoston 
esityksen (tj:n ptk. 7/93 kohta 10) ja 
22.9.1992 asetetun työryhmän teke-
män ehdotuksen mukaisesti seuraa-
vista toimenpiteistä tukemaan seura-
kuntalaisia ja kirkon työntekijöitä ei-
kristillisten uskontojen ja uskonnol-
listen virtausten kohtaamisessa:

1. seurakuntalaisten ja kirkon työn-
tekijöiden tukemiseksi ei-kristillisten 
uskontojen ja uskonnollisten virtaus-

ten kohtaamisessa KlK:n yhteyteen 
perustetaan yhdessä lähetysjärjestöjen 
kanssa ja niiden tuella pienimuotoi-
nen ”kenttätyön toimisto” neuvonta-
palvelua, informaation jakamista ja 
koulutusta varten. toiminnan aloitta-
minen edellyttää suoran puhelinlinjan 
avaamista ja ainakin osa-aikaisen pro-
jektisihteerin palkkaamista.

2. KlK ehdottaa hiippakunnille, et-
tä ne nimeäisivät hiippakuntien toi-
minnallisessa osastossa yhdyshenkilön 
ao. toimintaa varten. Asia saatetaan 
tiedoksi piispainkokoukselle.

pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet 
erik Wikström, Risto takkinen, 
Hannu paavola ja pentti tarvainen.

Vuodesta 1993 uuden henkisyyden 
tuntemisen tarve on vain lisääntynyt. 
tänään uudesta henkisyydestä on tul-
lut yksi oleellinen juonne kansanus-
konnollisuuttamme. seurakuntien 
työntekijöiden täytyy tänään tuntea, ei 
vain maahanmuuttajauskonnollisuut-
ta, vaan myös uutta uskonnollisuutta. 
on toki myös huomattava toinenkin 
tarve: uskonnollisuuden muutoksen 
ohella myös uskonnottomuus on kas-
vanut. Kirkon työntekijän ja seura-
kuntakuntalaisen on tänään osattava 
keskustella sekä ateistien että toisin-
uskovien kanssa.

mitä hiusverkko on tehnyt
Hiusverkko ja sen solmu (tai aukko), 
kirkon uskontokasvatussihteeri, ovat 
järjestäneet vuosittain yhden isomman 

Pekka YRJÄnÄ HILtunen 
UsKoNtoKAsVAtUssiHteeRi,  
KiRKoN läHetYstYöN KesKUs

Se, että uushenkisyys kuuluu tänään suomalaiseen kansanuskonnollisuuteen,  
on jo laajalti ja kasvavasti kirkossamme tiedostettu tosiasia. Sen voi todeta  
vaikka Crux-lehden tästä numerosta.
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”uudesta henkisyydestä 
on tullut yksi oleellinen juonne 
kansanuskonnollisuuttamme.”

Baha’í -yhteisön edustajien, turussa 
teosofisen seuran, oulussa vanhoillis-
lestadiolaisien, useiden uusien karis-
maattisten seurakuntien edustajien, 
Nurmijärven Nukarin buddhalais-
temppelin munkin kanssa. on tarve 
oppia ilmaisemaan kristillinen identi-
teettinsä toisin uskovien seurassa.

Hiusverkossa on ideoitu seurakun-
nallisia tapahtumia. 2010 Hyvinkäällä 
espoon hiusverkon solmu pastori 
laura Maria latikka järjesti kolme 
keskustelutilaisuutta, enkeleistä, jäl-
leensyntymisestä sekä henkisyyden ja 
hengellisyyden luonteista ja eroista. 
ihmiset kokoontuivat kahvilaan, kir-
jastoon ja kansalaisopistoon. joissakin 
tapauksissa paikallislehti esitteli tilan-
netta etukäteen. äänessä ei ollut vain 
kristinuskon edustajia, vaan eri näke-
myksiä, joiden erilaisuus oli tilantees-
sa hyväksyttyä – koetettiin olla ystä-
vällisesti eri mieltä.

Suomen ev.lut. kirkossa toimivan Hiusverkon (hiippakunnalliset uskontokasvatussihtee-
rit) työmaaksi on aivan erityisesti osoitettu uuden uskonnot.

Hiusverkko on järjestänyt myös 
seurakunnallista koulutusta uskontojen 
kohtaamisesta 15-vuotisen olemassa-
olonsa aikana. Hiusverkko on vierail-
lut myös suomessa järjestettävillä  
uuden henkisyyden messuilla ja jois-
sakin tapauksissa ollut mukana järjes-
tämässä muun muassa kristillistä me-
ditaatiota muun uskonnollisen tarjon-
nan vaihtoehdoksi.

Hiusverkon hiippakunnalliset toi-
mijat kannattavat verkkoa oman toi-
mensa ohella. perustehtävät kirkos-
samme tapaavat viedä naiset, miehet 
ja näiden voimat kutakuinkin tark-
kaan, joten uushenkisyyden ja mo-
niuskontoisuuden tarpeisiin ei aina ole 
voitu reagoida aktiivisesti. Mutta seu-
rakunnan työntekijöiden on silti hyvä 
muistaa ja tietää, että tällainen erityis-
velvoite on yhdellä, joissakin tapauk-
sissa kahdella työntekijällä kussakin 
hiippakunnassa.  n

seminaarin yhdessä muiden kirkollis-
ten toimijoiden kanssa. Vuonna 2010 
Helsingin tuomiokirkon kryptassa 9.9. 
oli laaja seminaari aiheesta Usko omilla 
teillään. 2011 lapissa levillä oli semi-
naari Lapinkastetta vai tunturiterapiaa, 
joka käsitteli lapin matkailun, uus-
shamanismin, matkailushama nismin 
ja saamelaisuuden välistä suhdetta – 
missä kohden lapinkaste ei ole saame-
laisuutta eikä enää leikkiä vaan us-
konnon harjoitusta – ja voiko tällaista 
erottelua ylipäätään tehdä.

Hiusverkko on käynyt pienimuotois-
ta uskontodialogia vuodesta 1995 pien-
ten suomalaisten uskontoryppäiden 
kanssa: muiden muassa Helsingin 
zen-buddhalaisten, astrologin, drui-
din, natha- ja astanga-joogakoulun 
edustajien, Amma-keskuksen ihmis-
ten, Keuruun eko-kylän edustajien, 
loimaan buddhalaisen yhteisön, Kuo-
piossa selvännäkijän, joensuussa 
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U U s H e N K i s Y Y s

Aikamme uushenkisyyden eli uuden 
kansan- ja yleisuskonnollisuuden 
tuntomerkkejä: 
•	 Henkinen voima on löydettävissä 

ihmisen sisältä. 
•	 ihmisen sisimmästä löytyvä voima 

on sama, joka pitää maailmankaik-
keutta voimassa. 

•	 ihminen on demokraattisesti vapaa 
valitsemaan ja kokoamaan itsellen-
sä mieluisen uskonto- tai uskomus-
paketin. paketin yhteensopivuu-
della ja sen osasten traditioiden 
taustojen tiedostamisella tai analy-
soimisella ei ole suurta merkitystä. 
(Voidaan esimerkiksi uskoa sa-
manaikaisesti jälleensyntymiseen, 
jeesukseen ja intiaanien mytologi-
aan.)

•	 Harjoituksen tulee olla voimaan-
nuttavaa ja henkiseen tai hengelli-
seen muutokseen johtavaa.

•	 Uskonnolliset instituutiot eivät 
kiinnosta.

•	 Rituaalien, mikäli sellaisia harjoi-
tetaan, tulee olla välittömästi voi-
maannuttavia.

•	 Uskonto, uskonnollisuus, henki-
syys ja psyykkiset tekniikat eivät 
ole erotettavissa.

Miten kirkon työntekijä voi valmis-
tautua kohtaamaan uushenkisyyttä:
•	 on osattava vastata, mitä kristitty 

voi löytää omasta kokemastaan, 

miten suhtautua siihen ja miten 
kehittää sitä. Kristillisen mystii-
kan ja kristillisen mietiskelyn van-
hat traditiot on päivitettävä toimi-
viksi käytänteiksi.

•	 on tunnettava, opiskeltava ja 
osattava keskustella ihmisen psyy-
ken voimien ja jumalan voiman 
ilmentymisen suhteesta.

•	 Uskonnon demokratisoimisen 
ihanne asettaa vapaaehtoistoimin-
nan sekä maallikkohurskauden ja 
maallikkovastuun kirkon toimin-
nan keskukseen.

•	 on osattava vastata kysymykseen, 
mitä minulla on kristinuskon pii-
ristä saatavana arkeeni.

•	 Kirkon on tehtävä itsensä ihmisten 
arjen kannalta merkitykselliseksi.

•	 sakramentit ja niitä koskeva ope-
tus on palautettava ihmisten voi-
mavaraksi.

•	 on tarjottava luterilaisen uskon-
tulkinnan pohjalta nousevia käy-
tännöllisiä hengellisiä harjoituk-
sia. 

•	 on harjoitettava uskonnon ja us-
kontojen lukutaitoa, miten uskon-
to-traditiot erottuvat toisistaan. 
on selvitettävä, mikä on kristin-
uskon omaleimaisuus suhteessa 
muihin uskontoihin ja miten mui-
hin uskontoihin tulee suhtautua.

lähde: sakasti.evl.fi/Maailmanlaaja kirkko

Uushenkisyys 
pähkinänkuoressa

Uushenkisyys 
verkossa
Uskonnot Suomessa  
www.uskonnot.fi
Uskonnot Suomessa on Kirkon tut-
kimuskeskuksen yhdessä Uusien 
uskonnollisten liikkeiden tutkijaver-
kosto USVA ry:n kanssa toteuttama 
hanke, jonka tarkoituksena on kerä-
tä ja ylläpitää tietokantaa Suomessa 
toimivista ja toimineista uskonnolli-
sista yhteisöistä.

Uusien uskonnollisten 
liikkeiden tutkijaverkosto 
(USVa) ry 
www.usva.info 
Vuonna 1999 perustettu USVA ry pyr-
kii edistämään vaihtoehtoisten us-
konnollisten elämänkatsomusten tie-
teellistä tutkimusta. Kohteena on 
länsimaisten uusien uskonnollisten 
liikkeiden koko kirjo: uushindulaisuus, 
UfO-kultit, noituus, New Age, holisti-
nen terveyskäsitys, satanismi, magia, 
lopunaikaa odottavat liikkeet, kristilli-
set vähemmistöyhteisöt ja muut tämän 
päivän uskonnolliset ilmiöt.

FINYar
www.finyar.se 
fINYAR är en samnordisk förening 
vars huvudsakliga uppgift är att 
främja forskning och bedriva infor-
mationsverksamhet om nya religiösa 
rörelser och nyreligiositet. fINYAR 
startades 1997 av ett antal forska-
re inom olika religionsvetenskapliga 
och beteendevetenskapliga discipli-
ner, knutna till olika svenska univer-
sitet. från 2010 är fINYAR samnor-
diskt. fINYAR ger ut en årsskrift, 
Aura: Tidskrift för akademiska stu-
dier av nyreligiositet med artiklar på 
svenska, norska och danska.
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o p i s K e l i j A V i N K K e l i

harvan nykyisistä opis-
kelutovereistani ryömi-
mään lattialla lasten ja 
imeväisten kanssa. lie-
kö heilläkin ollut kirk-
komusiikin opintoihin 
ryhtyessään kuva kant-
torista henkilönä, joka 
vastaa jumalanpalve-
lusten musiikista, soit-
taa urkuja, laulaa ja 
johtaa kuoroa? 

Harva olisi var-
maankaan pahoillaan 
tällaisista monipuoli-
sista valmiuksista, 
mutta ongelmana onkin se, että taidot pitäisi hankkia jos-
tain ja jollain ajalla. erityisen haastavaksi asian tekee se, 
että esimerkiksi kandidaatin tutkinnossa opittavia asioi-
ta on jo nyt kohtuuttoman paljon tutkinnon suorittami-
seen varattuun aikaan nähden. itse kunnioitan asiansa 
osaavia gospelmusiikin tai musiikin varhaiskasvatuksen 
osaajia siinä määrin, etten ihan muutaman tunnin orien-
toivan kurssin jälkeen ole valmis sovittelemaan sähköki-
taraa kaulaani tai muskarinopettajan kolttua ylleni. tie-
tysti eri oppiaineiden suhdetta tutkinnoissa voitaisiin ta-
sata, mutta silloin en ehkä olisi valmis sovittelemaan ur-
kurin kenkiä jalkaani, koska arvostan myös asiansa osaa-
via urkureita ja liturgisen musiikin taitajia. Monipuoli-
suus on rikkautta, mutta onko aina tarkoituksenmukais-
ta, että monipuolisuuden koko kirjo esiintyy yhdessä ja 
samassa henkilössä? ehkei tällaista kukaan vakavissaan 
odotakaan. 

jos ideaalikuva kaiken osaavasta kanttorista toi mie-
leen Nasse-sedän, niin toisaalta se tuo mieleen myös toi-
sen lapsuudestani tutun hahmon, ihmemiehen. tämä lä-
hes yliluonnollisia kykyjä omaava takatukka selvisi ti-
lanteesta kuin tilanteesta purukumin ja linkkuveitsen 
avulla. Urkujen parissa puuhatessa purukumi ja linkku-
veitsi ovat kyllä oivallisia hätäapuja, mutta muitakin ih-
memiehen kykyjä tarvittaisiin, jos toivekuvaa kaiken 
osaavasta kanttorista alettaisiin pitää määräävänä. täl-
laisessa tapauksessa valikoituisin kirkkomusiikin opis-
kelijaksi luultavasti vain siinä tapauksessa, että valinta-
kokeiden mittarit olisivat epäkunnossa. n

NaSSE-SETÄ VaI IhmEmIES?
LauRI PaLO
KiRKKoMUsiiKiN opisKelijA,  
siBeliUs-AKAteMiA, HelsiNKi

K
elpo lukkariin on aikojen saatossa liitetty mo-
nenlaisia taitoja, kuten urkujensoitto, laulu, 
kuoronjohto, liturginen soitto, improvisointi, li-
turginen laulu, urkujen rakenne ja huolto, vuo-

rovaikutustaidot, nuorisomusiikin soitto sekä taito opet-
taa sitä, soitinyhtyeen johto, erilaiset pedagogiset taidot, 
varhaiskasvatus, konserttien järjestäminen, vapaa säes-
tys, teologinen tietämys, musiikin sovittaminen, veisuun 
johtaminen, musiikin historian tuntemus, lukemaan 
opettaminen, pappilan saunan lämmitys, sikojen lahtaa-
minen, rokottaminen, säveltapailun ja musiikin teorian 
osaaminen.

Nykyaikana osa edellä mainituista taidoista kuulostaa 
hauskalta vitsiltä. sähkösaunojen aikana rovasti ei tar-
vitse apua saunanlämmitykseen, eikä terveyskeskushar-
tauksien yhteydessä tarvitse onneksi ryhtyä rokotuspuu-
hiin. saattaisi kyllä olla jännittävää, jos kirkkomuusikon 
käytännönvalmiudet -kurssilla voisi harjoitella rokotta-
mista opiskelijatovereihin. Nykyisin opiskelijoiden ro-
kottamisen hoitaa toisaalta paitsi YtHs, myös opiskelu-
ajan ja -oikeuksien rajaajat sekä opintopisteiden laskijat. 
sikojakaan ei enää lahdata.

Vitsiltä ei kaiketi pitäisi kuulostaa nuorisomusiikin 
osaaminen tai vauvamuskarin vetäminen. Ainakin 
omalla kohdallani se kuitenkin siltä kuulostaa. tosin 
lapsista se ei varmaankaan olisi kovin hauskaa. Koko 
ajatuksesta tulee mieleen lapsuudessani televisiossa tena-
via viihdyttänyt Nasse-setä. Hänen puolustuksekseen on 
kuitenkin mainittava, että käydessään ammatin soveltu-
vuustestissä mittarit olivat olleet epäkunnossa.

on ehdottomasti hieno ja kaikkien kannalta hyvä asia, 
jos seurakunnan kanttori pystyy nuorisomusiikin tai mu-
siikin varhaiskasvatuksen tarpeisiin vastaamaan. Mahdol-
lisuuksia siihen lisää huomattavasti piispainkokouksen 
päätös uusista kanttorinviran pätevyysvaatimuksista. sen 
mukaan esimerkiksi elokuun 2010 jälkeen valmistuvat 
musiikkikasvattajat ovat päteviä kanttorin virkaan suori-
tettuaan tietyn määrän kirkkomusiikin opintoja.

ei sillä, etteivätkö perinteisen mallin kanttorit pystyisi 
vastaamaan nuorisomusiikin tai musiikin varhaiskasva-
tuksen haasteisiin. pystyn kuitenkin kuvittelemaan vain 
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Vuoden 2011 alusta seurakuntia on 16 vähem-
män kuin edellisvuonna, niitä on yhteensä 449. 
Seitsemän viime vuoden aikana seurakuntien 
lukumäärä on vähentynyt 133 seurakunnal-
la. Mikään ei viittaa siihen, että rakenteelliset 
muutokset vähenisivät, pikemmin päinvastoin. 
Suunta on kohti suurempia hallinnollisia yksi-
köitä. Valtaosa seurakuntaliitoksista ja seurakun-
tayhtymien perustamisista johtuu kunta- ja pal-
velurakenteen uudistamisesta.

M
uutosten seuraukse-
na syntyy suurem-
pia hallinnollisia 
yksiköitä tulevina-
kin vuosina. liitos-
ten takana on usko 
siihen, että suurem-

mat yksiköt tuottavat parempia pal-
veluita, laadukkaampaa toimintaa, ja 
ne ovat taloudellisesti kestävämpiä.  
Muutos vaikuttaa monin tavoin seu-
rakunnan jäseniin, seurakunnan hen-
gelliseen elämään, toimintaan ja pal-
veluihin, hallintoon, johtamiseen ja 
henkilöstöön sekä talouteen – vai vai-
kuttaako? Kuntaliitosten yhteydes-
sä on useaan kertaan korostettu, että 
kuntaliitos on mahdollisuus parem-
paan, mutta itse liitos ei sellaisenaan 
riitä. Kirkon tutkimuskeskuksessa 
toteutettava tutkimushanke selvit-
tää seurakuntarakenteen muutosten 
vaikutuksia suhteessa niille asetettui-
hin tavoitteisiin. Hankkeesta julkais-
taan vuosina 2011–2012 jo julkais-
tujen kahden raportin lisäksi lisää 
tutkimustuloksia. Vallitsevan johta-
misajattelun mukaan organisaation 
toiminta on vahvemmin yhteydes-
sä henkilöstöön ja johtamiseen kuin 
rakenteisiin. seuraavassa tarkaste-
len tapahtuneita yhdistymisprosesse-
ja henkilöstön näkökulmasta ja osoi-
tan, miten henkilöstö on rakenteiden 
muutokset kokenut. sen jälkeen ar-
vioin tutkimustulosten pohjalta työ-

muutos on  
hyvä alku
HaRRI PaLMu
joHtAjA, KiRKoN tUtKiMUsKesKUs

Tutkimus seurakuntaliitoksista
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oloja rakennemuutosseurakunnissa ja 
vertaan tutkimustuloksia kirkon alan 
työolobarometrin ja suomalaisten työ-
olotutkimusten vastaaviin tuloksiin.  
lopuksi nostan esille tuleviakin liitok-
sia ajatellen tähänastisiin selvityksiin 
perustuvat kiteytykset. 

seurakuntien yhdistymisten jatkues-
sa liitoksista saadut aikaisemmat koke-
mukset toivottavasti helpottavat  
ainakin tulevien rakennemuutosseura-
kuntien vastuunkantajia suunnitelmien 
ja aikataulujen laatimisessa. Kiteytysten 
aineiston muodostavat henkilöstöt vuo-
den 2009 alussa liittyneistä seurakun-
nista ja seurakuntayhtymän perusta-
neista seurakunnista sekä seurakun-
tayhtymien yhteiset työntekijät. Raken-
nemuutosten yhteyksistä muun muassa 
talouteen, toimintaan ja seurakunnan 
jäsenistöön sekä uuden seurakunnan 
organisoitumiseen on parhaillaan val-
mistumassa omat tutkimuksensa.

tähänastiset tulokset liitosproses-
seista osoittavat, että johtavat luotta-
mushenkilöt arvioivat prosessia ja sen 
vaikutuksia huomattavasti henkilöstöä 
myönteisemmin ja että seurakunnan 
johto ja henkilöstö kulkevat muutos-
prosessin halki eri tahdissa eivätkä 
seurakunnat ole aina käyttäneet hy-
väksi muutoksen tarjoamia mahdolli-
suuksia toiminnan tai hallinnon ongel-
mien korjaamiseksi. tulokset osoitta-
vat, että on tiettyjä asioita, joista liitos-
prosessissa on erityisesti huolehdittava. 

muutosprosessin arviointi
Yli puolet henkilöstöstä (56 %) on eri 
mieltä siitä, että prosessissa työnteki-
jöiden mielipiteet on otettu huomioon 
ja kolmannes (35 %) henkilöstöstä ko-
kee prosessissa omat vaikutusmah-
dollisuutensa hyviksi. työntekijöis-
tä myös kolmasosa arvioi, että johto 
on kiinnittänyt huomiota työnteki-
jöiden sitouttamiseen muutosproses-
siin. lisäksi viidennes työntekijöistä 
arvioi, että muutosta on hyödynnet-
ty toiminnallisten tai rakenteellisten 

ongelmien korjaamiseen. Muutok-
sen tavoitteita ei yleisesti ottaen pide-
tä selkeinä ja tarkoituksenmukaisina. 
Kaiken kaikkiaan selkeinä ja tarkoi-
tuksenmukaisina niitä pitää joka nel-
jäs työntekijä (27 %) ja noin puolet  
(54 %) on päinvastaisella kannalla.

Uudistuksen alkuvaiheessa havai-
taan, että seurakuntaliitokselle tai seu-
rakuntayhtymän perustamiselle asete-
tuista tavoitteista ovat henkilöstön arvi-
oimana parhaiten toteutuneet talouden 
vakaus (35 %),  seurakunnallisen iden-
titeetin säilyminen (32 %) ja monipuoli-
nen seurakuntatyö (27 %). Näissä kus-
sakin kuitenkin noin joka neljäs työn-
tekijä arvioi tavoitteen toteutuneen 
huonosti. Kaikkein huonoimmin  
uudistuksen alkuvaiheessa ovat toteu-
tuneet tehokas johtaminen, henkilöstö-
voimavarojen joustava käyttö ja kevyt 
ja toimintaa tukeva hallinto. joka viides 
työntekijä arvioi niiden toteutuneen hy-
vin ja puolet tai lähes puolet arvioi nii-
den toteutuneen huonosti. Kussakin 
noin joka viides työntekijä arvioi niiden 
toteutuneen hyvin. edelleen johtavien 
luottamushenkilöiden arviot ovat huo-
mattavasti paremmat kuin työntekijöi-
den arviot. 

Työhyvinvointi seurakunnissa
seurakunnat yleensä ja myös raken-
nemuutosseurakunnat poikkeavat 
oleellisesti muusta suomalaisesta työ-
elämästä työn palkitsevuudessa. sen 
koetaan olevan hyvä. seurakunnissa 
ovat myös vallitsevia työolotutkimuk-
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kuvio 1. Rakennemuutoksen tavoitteiden toteutuminen henkilöstön  
ja johtavien luottamushenkilöiden arvioimana (%)

sissa tärkeimmiksi työtyytyväisyyttä 
lisääviksi tekijöiksi todetut piirteet.  
Näitä ovat esimerkiksi työn itsenäi-
syys, suhteet työtovereihin, työn mie-
lenkiintoisuus, työn vaihtelevuus, 
työn vastuullisuus, työpaikan henki, 
hyödyllisyyden tunne, työn haasteel-
lisuus, työsuhteen varmuus ja uusien 
asioiden oppiminen. 

työolotutkimusten mukaan kaik-
kein yleisimmin työssä viihtymistä vä-
hentävät kiire, palkka ja se, ettei olen-
naista tietoa anneta ajoissa. Rakenne-
muutosseurakunnissa henkilöstöstä 
valtaosa ilmoittaa työtahtinsa kiristy-
neen viime vuosina ja palkkaustaan 
hyvänä pitää vajaa neljännes työnteki-
jöistä. Rakennemuutosseurakunnissa 
koetaan muita seurakuntia yleisem-
min, että tieto työtä koskevista muu-
toksista saadaan vasta muutoksen yh-
teydessä tai sen jälkeen. 
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töiden organisointi nähdään ra-
kennemuutosseurakunnissa selvästi 
heikompana kuin muissa seurakun-
nissa. Rakennemuutosseurakunnassa 
työt melko tai erittäin hyvin organi-
soiduksi arvioi vain runsas kolmannes 
työntekijöistä, kun kaikissa seurakun-
nissa heitä on kolme työntekijää nel-
jästä. lisäksi rakennemuutosseura-
kunnissa kokemus päätöksenteon ta-
pahtumisesta liian kaukana itse työyh-
teisöstä on hieman yleisempi kuin 
muissa seurakunnissa. 

työpaikan toimivuuden kannalta 
päätöksenteon läheisyyden lisäksi on 
merkitystä avoimeksi koetulla tiedon-
välityksellä. Keskustelukulttuurin 
avoimuudella on selkeä yhteys töiden 
organisointiin. Rakennemuutosseura-
kuntien henkilöstö kokee tiedonväli-
tyksen avoimuuden huonompana 
kuin seurakunnissa keskimäärin ja 
näin erityisesti yhtymäseurakunnissa. 
liitosseurakunnissa työilmapiirin osa-
alueet on yleisesti ottaen koettu pa-
rempina kuin yhtymäratkaisuun pää-
tyneissä seurakunnissa ja seurakun-
tayhtymissä.

Ristiriidat kuuluvat työyhteisön elä-
mään. ongelmallisina ristiriitoja voi 
pitää silloin, kun ne ovat pysyviä tai 
niitä esiintyy säännöllisesti ja usein. 
tällöin ristiriidat vaikuttavat työhy-
vinvointiin ja työn toteuttamiseen. 
tutkimuksissa on osoitettu, että risti-
riitojen määrällä on yhteys esimerkik-

si työn organisointiin, keskustelukult-
tuurin avoimuuteen ja sosiaaliseen tu-
keen. Rakennemuutosseurakunnissa 
ristiriitoja on useammin kuin seura-
kunnissa keskimäärin. Yleisimmin 
havaitut ristiriitoihin johtavat syyt 
ovat henkilöstön havaintojen mukaan 
tiettyjen henkilöiden persoonasta tai 
ominaisuuksista johtuvat syyt.
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Eri mieltä Samaa mieltä

Kaikki seurakunnat

Rakennemuutosseurakunnat
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kuvio 2. Työpaikallamme työt ovat hyvin organisoituja (%)

Avoimet ristiriitojen hallintatavat 
ovat seurakuntayhtymäratkaisuun 
päätyneissä seurakunnissa huomatta-
vasti harvinaisempia kuin tukahdut-
tavat hallintatavat. Avoimista hallin-
tatavoista ainoastaan kompromissirat-
kaisujen etsiminen nousee samalle ta-
solle tukahduttavien tapojen kanssa. 

Ristiriitoja ei käsitellä lainkaan,  
vaan ne ratkeavat itsestään, jos yleensä 

 ovat ratketakseen

Ristiriitoja vähätellään tai niitä  
katsellaan läpi sormien

Ristiriitoihin etsitään asiantuntemukseen  
perustuva järkevä ratkaisu

Kuvaa huonosti Kuvaa hyvin

kuvio 3. Ristiriitojen käsittelytavat rakennemuutosseurakunnissa  
henkilöstön arvioimina (%)
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n  Seurakuntayhtymän perustaneet  n  Liitosseurakunnat

Harvinaisempaa sen sijaan on se, et-
tä ristiriidoista keskustellaan avoi-
mesti ja yritetään löytää kaikkia tyy-
dyttävä ratkaisu tai että ristiriitoihin 
etsitään asiantuntemukseen perustu-
va järkevä ratkaisu tai että ristiriito-
jen esilletuloa rohkaistaisiin. Ylei-
simmin yhtymäseurakuntien työnte-
kijät arvioivat, että ristiriitoja ei käsi-
tellä ollenkaan, vaan ne ratkeavat it-
sestään, jos yleensä ovat ratketakseen 
tai ristiriitoja vähätellään ja niitä 
”katsellaan läpi sormien”. Yleistä on 
myös se, että ristiriidat tukahdute-
taan tai vältellään asioita, joista risti-
riitoja voisi syntyä. liitosseurakun-
nissa kokonaisuutena toteutuvat yh-
tymäseurakuntia enemmän ristiriito-
jen avoimet käsittelytavat.

Verrattaessa esimiestoimintaa ra-
kennemuutosseurakunnissa koko 
kirkon työpaikkoihin havaitaan, että 
rakennemuutosseurakunnissa vain 

tuen ja rohkaisun saaminen lähim-
mältä esimieheltä koetaan parem-
maksi. parhaiten rakennemuutosseu-
rakuntien esimiestoiminnassa toteu-
tuu lähimmän esimiehen luottamus 
työntekijöihinsä. Näin kokee valtaosa 
henkilöstöstä. selvä enemmistö kokee 
myös, että lähin esimies kannustaa ja 
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tukee. Noin puolet työntekijöistä ar-
vioi lähimmän esimiehensä jakavan 
järkevällä tavalla vastuuta, toimivan 
oikeudenmukaisesti ja tuntevan hy-
vin alaistensa työtehtävät. Heikoim-
min rakennemuutosseurakuntien esi-
miestyössä toteutuvat kyky sovitella 
ristiriitoja ja riittävä palautteen anta-
minen. 

Rakennemuutosseurakunnissa työn 
palkitsevuus, palvelussuhteen pysy-
vyys, työn arvostus, vaikutus- ja kehit-
tymismahdollisuudet työssä sekä hen-
kilöstön motivaatio ja tasa-arvokysy-
mykset ovat hyvällä mallilla. palkka-
uksen, työtahdin ja työn raskauden 
osalta on haasteita myös rakennemuu-
tosseurakunnissa. oleellisimmat työ-
paikan toimivuuteen ja henkilöstön 
työhyvinvointiin vaikuttavat toimen-

piteitä vaativat osa-alueet näyttävät 
rakennemuutosseurakunnissa olevan 
töiden hyvä organisointi, ristiriitojen 
avoimet hallintatavat, avoimen kes-
kustelukulttuurin ja tiedonvälityk-
sen edistäminen sekä esimiesten ky-
ky sovitella ristiriitoja ja antaa palau-
tetta.

Tiivistelmä
Rakennemuutosseurakuntien työ-
olot haastavat seurakunnat edelleen 
arvioimaan ja uudistamaan raken-
teitaan ja toimintatapojaan. Näin 
on erityisesti seurakuntayhtymä-
ratkaisuun päädyttäessä. toteutu-
neita muutoksia kuvaa useimmiten 
kiire. Yhteistyökulttuurin puute ei 
näytä edesauttavan henkilöstön si-
toutumista ja toiminnan kehitty-

”Ristiriidat  
kuuluvat  

työyhteisön  
elämään”
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VÄLttÄÄ…
...seurakuntalaisten unohtaminen
…tavoitteiden jättäminen epäselviksi
...aidon vuoropuhelun puute
…rakenteellisten ongelmien 
   ratkaisujen hoitamattomuus
…heikko verkostoyhteistyö
…kuvitelma, että muutos on vain 
   mekaaninen
…ristiriitojen käsittelemättä 
   jättäminen
…töiden epäselvä organisointi
...raskas hallinto se, ettei hallinto   
   palvele toimintaa

HuOLeHtIa…
…riittävän pitkästä valmisteluajasta
…strategiatasolla selkeäksi,  
    mitä muutos palvelee
…henkilöstön sitouttamisesta
…osaamisen arvostamisesta
…henkilöstön osallistumis-
   mahdollisuuksista 
...koko henkilöstön asiantuntemuksen    
   ja näkemysten huomioimisesta
…muutosviestinnästä
…muutosmyönteisen ilmapiirin 
   luomisesta 
…työn mielekkyyden säilymisestä
…luottamushenkilöiden ja henkilöstön   
   yhteistoiminnasta

mistä myönteiseen suuntaan. luot-
tamushenkilöjohto näyttää olevan 
käsityksissään varsin etäällä hen-
kilöstön kokemuksista. esimies-
ten keskeinen tehtävä muutostilan-
teessa on henkilöstövoimavarojen 
johtaminen. on ilmeistä, että vuo-
rovaikutuksellinen henkilöstövoi-
mavarojen johtaminen on yhtey-
dessä onnistuneeseen seurakuntien 
yhdistymiseen tai uuden seurakun-
tayhtymän perustamiseen. toteu-
tuneista rakennemuutoksista ker-
tyvää tietoa on mahdollista käyttää 
varsinkin valmisteltavissa ja tulos-
sa olevissa ratkaisuissa. tähän as-
ti kertynyt tieto kertoo, että seura-
kuntarakenteen muutostilanteissa 
on syytä huolehtia ja välttää taulu-
kossa yksi näkyviä asioita. n

taulukko 1. Asiat, joista tulee huolehtia ja joita tulee välttää seurakuntaliitoksiin 
tai seurakuntayhtymän perustamiseen johtavissa prosesseissa.
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Kohti yhdenvertaisuutta  
KIrKoSSa

M
uun muassa näitä 
yllä lueteltuja toi-
menpiteitä esitetään 
Yhdenvertaisuus ja 
kirkko -hankkeen 
(2008–2010) loppu-
raportissa, jonka 

kirkkohallitus hyväksyi joulukuus-
sa 2010. toimenpide-ehdotukset pe-
rustuvat hankkeessa tehdyn yhden-

vertaisuustutkimuksen tuloksiin ja 
johtopäätöksiin sekä kirkon eri työn-
tekijäryhmiltä saatuun palautteeseen. 
ehdotuksissa hyödynnettiin myös val-
tionhallinnossa saatuja kokemuksia 
yhdenvertaisuussuunnittelusta. eh-
dotusten työstämisestä vastasi ohjaus-
ryhmä, jossa olivat edustettuina myös 
kirkon sektorin ammattijärjestöt sekä 
kirkon työmarkkinalaitos. 

Lait turvaavat työyhteisöjen 
yhdenvertaisuuden 
Yhdenvertaisuus työelämässä tarkoit-
taa sitä, että ihmisillä tulee olla yh-

denvertaiset mahdollisuudet työhön 
ja toimeentuloon riippumatta heidän 
kansallisuudestaan, etnisestä alku-
perästään, kielestään, uskonnostaan 
tai vakaumuksestaan, seksuaalises-
ta suuntautumisestaan, iästään, su-
kupuolestaan, sukupuoli-identitee-
tistään tai sukupuolensa kokemisesta 
tai siitä, onko heillä jokin vamma tai 
sairaus. työntekijöillä tulee myös ol-
la tasavertaiset mahdollisuudet hen-
kilöstökoulutukseen, työssä etenemi-
seen ja työskentelyyn ilman häirintää.

työelämän yhdenvertaisuus on tur-
vattu lainsäädännössä sekä yhdenver-

katI JÄÄSkeLÄInen
YHDeNVeRtAisUUs  
jA KiRKKo -HANKKeeN
oHjAUsRYHMäN siHteeRi

Kirkon työyhteisöissä voidaan edistää yhdenvertaisuutta koulutuksella, tekemällä tunnetuksi  
kirkon työyhteisöjä sitovia lakeja, lisäämällä avoimuutta ja sisäistä viestintää sekä 

 sitouttamalla johtajat yhdenvertaisuuden toteuttamiseen.



CRUX, HelMiKUU 2011 33

”työyhteisön johdon on  
ilmaistava selkeästi,  
että syrjintää ei suvaita  
missään tilanteissa.”

taisuuden edistämistoimilla että syr-
jinnän kieltävillä säännöksillä. Vuo-
desta 2004 voimassa ollut yhdenvertai-
suuslaki asettaa lisäksi viranomaisille 
yleisen yhdenvertaisuuden edistämis-
velvoitteen. Velvoite koskee myös 
evankelisluterilaista kirkkoa ja orto-
doksista kirkkokuntaa. 

Yhdenvertaisuuslain toimeenpanos-
ta saatu kokemus kertoo, että työyh-
teisöissä tarvitaan aitoa sitoutumista 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
turvaamiseen ja syrjinnän vastustami-
seen. työyhteisön johdon on ilmaista-
va selkeästi, että syrjintää ei suvaita 
missään tilanteissa. Yhdenvertaisuus-
näkökulma tulee sisällyttää kaikkiin 
työyhteisön toimintoihin palkkauk-
sesta rekrytointiin ja koulutuksesta 
tehtävien jakoon. tällä tavoin yhden-
vertaisuus tulee otetuksi huomioon jo-
kapäiväisessä toiminnassa. 

loppuraportissa painotetaan, että 
seurakunta on työyhteisö, jota sitovat 
työelämän lait, virka- ja työehtosopi-
mukset sekä muut työelämän säännöt. 
Yhdenvertaisuustietoutta tulee antaa 
niin johtajuuskoulutuksissa kuin muil-
le työntekijöille ja luottamushenkilöille 
suunnatuissa koulutuksissa. Rakenne-
muutoksen seurauksena laajeneva lä-
hiesimiesten joukko on seurakunnissa 
suuri mahdollisuus työhyvinvoinnin ja 
yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Työyhteisöjen yhdenvertaisuus 
lisää työssä jaksamista
toukokuussa 2010 julkaistiin kirk-
kohallituksen teettämä yhdenvertai-
suustutkimus, jossa tarkasteltiin laa-
jasti seurakuntien työntekijöiden ja 
johtavien luottamushenkilöiden ko-
kemuksia eriarvoiseen asemaan jou-
tumisesta määrittelemättä, onko ky-
se lakiin kirjatusta syrjinnästä vai ei. 

Henrietta Grönlundin tekemä tut-
kimus osoitti, että seurakuntien työn-
tekijät kokevat melko paljon eriar-
voista kohtelua, erilaisuuteen liittyviä 
ennakkoluuloja sekä työhyvinvoinnil-

le haitallista toimintakulttuuria. Ylei-
sin eriarvoisuuden kokemus liittyi 
henkilöstö- ja ammattiryhmien väli-
siin koettuihin eroihin. jako hengellis-
tä työtä tekeviin ja muuta työtä teke-
viin sekä pappien erityisasema koet-
tiin eriarvoisuutta tuottavana. Myös 
sijaiset ja muut määräaikaisissa tehtä-
vissä toimivat kokivat eriarvoista koh-
telua verrattain paljon. 

Yhdenvertaisuuden toteutumisen 
haasteiksi todettiin ennakkoluulojen 
ohella selkeiden sääntöjen puute, tie-
tämättömyys niiden olemassaolosta tai 
sääntöjen noudattamattomuus. Yh-
teisten sääntöjen johdonmukaisen 
noudattamisen lisäksi vastaajat kaipa-
sivat tietoa vähemmistöistä, yhdenver-
taisuudesta ja esimerkiksi toisten työ-
alojen työstä. 

Yhdenvertaisuuden toteutumisen 
kannalta keskeisiä osa-alueita työelä-
mässä ovat työhönottotilanteet, työ-
yhteisön toimintakäytännöt sekä työ-
ilmapiiri. loppuraportissa koroste-
taan, että työyhteisöjen yhdenvertai-
suuden kehittämisellä on vaikutusta 
työn tuloksellisuuteen, työssä jaksa-
miseen ja sitä kautta myös työurien 
pidentämiseen.

toimenpide-ehdotuksissa muistu-
tetaan, että moniin epäkohtiin voi-
daan puuttua jo olemassa olevilla väli-
neillä, kuten noudattamalla yhteistoi-
mintamenettelyä ja suositusta hyvän 
kohtelun edistämisestä työpaikalla. 
työyhteisön pelisääntöjä tulee käsitel-

lä säännöllisesti yhdessä, ja niistä on 
tärkeä tiedottaa avoimesti. 

Henkilöstön tasapuolisen kohtelun 
toteutumista tulee arvioida säännölli-
sesti kehityskeskusteluissa, henkilös-
tötilinpäätöksen yhteydessä sekä hen-
kilöstökyselyissä. Arviointia voidaan 
hyödyntää toiminnan suunnittelussa. 
työn tueksi tarvitaan toimintaohjeita 
häirintään ja syrjintätapauksiin puut-
tumiseksi sekä tietoa yhdenvertaisuu-
den edistämisen hyvistä käytännöistä.

seurakuntien työyhteisöjen moni-
muotoisuutta voidaan pitkällä aikavä-
lillä lisätä tiedottamalla kirkon alan 
koulutuksista sekä työ- ja harjoittelu-
paikoista aktiivisemmin eri vähem-
mistöryhmille. Asenteita ja erilaisuu-
den kohtaamista voidaan työyhteisöis-
sä työstää esimerkiksi sovelletulla ja 
työyhteisön tarpeisiin räätälöidyllä 
MoD-koulutuksella. 

loppuraportissa todetaan, että yh-
denvertaisuuden edistäminen kirkon 
työyhteisöissä vaatii usean eri tahon toi-
menpiteitä. Kirkkohallituksen lisäksi 
tärkeässä asemassa ovat muun muassa 
kirkon työmarkkinalaitos, hiippakun-
nat, kouluttavat tahot ja ammattijärjes-
töt. loppuraporttiin onkin koottu tietoa 
käytännöllisistä oppaista työn tueksi.

Kohti yhdenvertaisuutta kirkossa -ra-
portti sekä Henrietta Grönlundin tutki-
mus Yhdenvertaisuus suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon työyhteisöissä ovat 
saatavina osoitteessa http://sakasti.evl.fi/
yhdenvertaisuusjakirkko n
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Kesätyöntekijän 
PIkkuJÄttILÄInen   

2011

S
eurakunnat ha-
kevat kesätyön-
tekijöitä hyvin 
erilaisiin tehtä-
viin. Kirkollisten 
lehtien palstoilla, 
netin rekrytoin-
tisivuilla ja op-

pilaitosten ilmoitustauluilla etsiskel-
lään kesäkanttoreita ja kesäteologeja 
kesäavuksi, auttamaan leirirumban 
pyörittämisessä ja paikkaamaan työn-
tekijävajausta kesälomien aikana. 
Kesätyöntekijän asema seurakunnas-
sa vaihtelee sovittujen tehtävien mu-
kaan: joku palkataan pelkästään yhtä 
leiriä tekemään, toinen hyppää mu-
kaan rippikouluprosessiin jo kevään 

aikana, kolmas saa töitä kaikille ke-
säkuukausille. jokaisen kesätyönteki-
jän on hyvä olla perillä tietyistä työ-
suhteen perusasioista. 

Sopimukset kunnossa
Kaikkia kirkollisen alan opiskelijoita 
koskee Kirkon yleinen virka- ja työ-
ehtosopimus KirVestes. tämä so-
pimus sisältää kaikki työnantajaa ja 
työntekijää koskevat perussopimuk-
set aina palkkauksesta päivärahoihin 
ja vapaapäiviin. sopimusteksti löytyy 
kokonaisuudessaan Kirkon työmark-
kinalaitoksen kotisivuilta, osoittees-
ta http://sakasti.evl.fi kohdasta palve-
lussuhde -> sopimukset. 

oman työnantajan kanssa kannat-

taa aina tehdä kirjallinen työsopimus, 
josta käy ilmi työsuhteen kesto, palk-
ka, pääasiallinen työpaikka sekä työ-
aika. työsopimuksesta täytyy selvitä 
se, millaisiin tehtäviin sinut on palkat-
tu. sopimuksessa tulee näkyä myös, 
että työntekijään sovellettava työehto-
sopimus on Kirkon yleinen virka- ja 
työehtosopimus. 

ellei työnantajasi ehdota kirjallisen 
työsopimuksen tekemistä, ota itse asia 
rohkeasti puheeksi. suullisen sopi-
muksen varaan ei kannata jättäytyä. 
Kirjallinen työsopimus takaa, että 
työsuhteen pelisäännöt ovat selviä 
molemmille osapuolille. Hoida työso-
pimusasiat kuntoon jo ennen työsuh-
teen alkua – mahdollisten ongelmien 

VeSa engStRÖM
AKiN opisKelijA-AsiAMies

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 

tietyistä kesätyöntekijöitä koskevista oikeuksista. Kesätyöntekijän pikkujättiläinen 
2011 tarjoaa pikakurssin perusasioihin.
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”Kirkollisten alojen  
kesätyöntekijöillä  
on työaika, joka  

on voimassa myös  
leirien aikana.”

selvittäminen voi olla jälkikäteen han-
kalaa.

Paljonko palkkaa? 
työsuhteeseen otetun teologian- ja 
kanttoriopiskelijan kuukausipalkan 
tulee olla haarukassa 1070,98 – 1660,62 
euroa. Määräaikaisen virkasuhteen 
palkkaus sen sijaan on määriteltävä 
palkkausjärjestelmän tehtävän vaati-
vuuden arvioinnin mukaan.

opiskelijoiden palkkaa ei ole sidottu 
opiskeluvuosien tai opintopisteiden 
määrään, mutta palkasta neuvoteltaes-
sa täytyy ottaa huomioon sovittujen 
työtehtävien laatu ja laajuus sekä opis-
kelijan aiempi työkokemus ja hänen 
opintojensa määrä. opintojen loppu-
vaiheessa olevan tai tutkintovaatimuk-
siin liittyvän harjoittelun suorittaneen 

opiskelijan palkkaa ei tule määritellä 
palkkahaarukan alapäästä. oma ryh-
mänsä ovat ne, joilla on jo oman alansa 
virkaan pätevöittävä tutkinto. Heidän 
palkkaansa tarkastellaan suhteessa teh-
tävän vaativuuteen. 

erityisesti kirkkomusiikin opiskeli-
jat saattavat hoitaa seurakunnissa myös 
kanttorien sijaisuuksia. sijaiseksi pal-
kattavan henkilön palkan tulee olla 
kausityöntekijän palkkaa parempi: si-
jaisen palkka määritellään tehtäväkoh-
takohtaisesta peruspalkasta käsin. 

Mikäli olet menossa seurakuntaan 
töihin kuukautta lyhyemmäksi jak-
soksi, esimerkiksi vain yhdelle leirille, 
palkkasi voidaan silti määritellä kuu-
kausipalkan perusteella. 

jos kuljet virkamatkoja omalla  
autollasi, sinulla on oikeus saada kilo-

metrikorvausta. Kysy kuitenkin kirk-
koherralta, millainen käytäntö seura-
kunnassa on. Kilometrikorvauksia ei 
makseta työmatkasta, jonka ajelet ko-
toa töihin, vaan vasta työsopimuksessa 
määritellystä työpaikasta käsin suori-
tetusta matkasta. Kilometrikorvauk-
sista täytetään aina erillinen lomake, 
josta ilmenee matkan pituus ja sen tar-
koitus. peruskilometrikorvaus on tällä 
hetkellä 46 senttiä. 

Työaika vai ei?
opiskelijoiden keskuudessa elää sit-
keänä käsitys, että hengellisen työn 
kesätyöntekijät eivät noudata työ- 
aikaa. Kirkon virka- ja työehtosopi-
muksessa korostetaan kuitenkin, että 
työajattomia työntekijöitä ovat vain 
hengellistä työtä tekevät viranhaltijat, 
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esimerkiksi papit ja kanttorit. Vas-
taavaa työtä tekevät työsopimussuh-
teiset työntekijät ovat työaikamäärä-
ysten piirissä. tällaisia työntekijöitä 
ovat esimerkiksi lastenohjaajat, lä-
hetys- ja pyhäkoulusihteerit sekä 
kirkollisten alojen kesätyöntekijät. 
Näillä työntekijöillä on siis työaika, 
joka on luonnollisesti voimassa myös 
leirien aikana. 

Kesätyöntekijöitä palkataan tällä 
hetkellä seurakuntiin kahdenlaisiin 
palvelussuhteisiin: työsuhteisiin ja 
määräaikaisiin virkasuhteisiin. suurin 
käytännön ero näiden kahden vä-
lillä on juuri tuo työajan seu-
ranta, jolta työnantaja vält-
tyy, jos kesätyöntekijä on 

määräaikaisessa virkasuhteessa. työ-
suhteessa oleville työntekijöille kuuluu 
myös maksaa mahdolliset yö-, aatto- ja 
sunnuntaityökorvaukset sekä lisä- ja 
ylityökorvaukset. Kesätyötekijän leiri-
päivärahoihin tai lomapäiviin palve-
lussuhteen lajilla ei ole vaikutusta. 

Töissä ja vapaalla
Yleinen säännöllinen työaika on 38 
tuntia ja 15 minuuttia viikossa, eli 7 
tuntia ja 39 minuuttia päivässä. työ-
matkoja asunnosta työpaikalle ei 
lasketa työajaksi, mutta jos joudut 

työpäivän aikana siirtymään työ-
pisteestä toiseen, nämä mat-

ka-ajat ovat osa työaikaa-
si. lähimmän esimiehen 

kanssa kannattaa sopia 
siitä, kuinka paljon 

työaikaa voit käyt-
tää esimerkiksi 

rippikoulutuntien ja muiden työhösi 
kuuluvien tilanteiden valmisteluun. 

Kesätyöntekijälle kuuluu kaksi va-
paapäivää viikossa. jos vapaapäivät 
jäävät leirin alle, ne siirtyvät pidettä-
viksi myöhemmin. 

jokainen kesätyöntekijä on oikeutet-
tu sopimuksen mukaiseen vuosilo-
maan. ensimmäiseltä kahdelta täydel-
tä työkuukaudelta lomapäiviä kertyy 
kaksi kuukaudessa, kolmannelta kuu-
kaudelta yksi. täydeksi työkuukau-
deksi lasketaan kuukausi, jossa on yli 
14 työpäivää. loman ajankohdasta 
kannattaa keskustella työnantajan 
kanssa. Mikäli et ehdi pitää lomapäiviä-
si, ne on mahdollista korvata rahana. 
tästä kannattaa kuitenkin aina sopia 
etukäteen.

Työaika leirillä 
Voimassa olevan Kirkon virka- ja 
työehtosopimuksen pykälän 181 mo-
mentti 7, joka koskee työsuhteisen 
hengellisen työn tekijän leirityön kor-
vaamista, on herättänyt seurakunnis-

sa paljon kysymyksiä erityises-
ti kesätyöntekijöitä koskien.  
Aiemmin leirityö on korvat-
tu heille samalla tavalla kuin 
työajattomille hengellisen työn 

viranhaltijoille, eli ainoastaan 
leirivapaina ja leiripäivärahoina. 

tämän vuoksi työaikoja ei ole 
yleensä leireillä seurattu eikä 
työvuoroja laadittu. Nyt työsuh-
teessa oleville kesätyöntekijöille 
kuuluu korvata myös mahdol-
liset leirin aikana kertyneet yli-

työtunnit joko rahana tai vapaana. 
Korvauksen suuruus määräytyy tun-

ti tunnista -periaatteella, eli yhdestä 
ylityötunnista työntekijä saa joko yh-
den tunnin vapaata tai tunnin palkkaa 
vastaavan rahallisen korvauksen.

leirityöaikaa koskevan momentin 
noudattaminen vaatii käytännössä si-
tä, että leirien aikataulua suunnitel-
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laan etukäteen myös työntekijäre-
surssien näkökulmasta. tämä voi 
monessa seurakunnassa tarkoittaa 
muutoksia totuttuun käytäntöön, 
mutta työaikasuunnittelu ei ole koh-
tuuttoman vaikeaa. työ- ja vapaa- 
aikoja suunnittelemalla ja jakamalla 
pystytään takaamaan kaikkien työn-
tekijöiden riittävä lepo leirin aikana – 
kukaan ei jaksa eikä voi tehdä töitä 24 
tuntia vuorokaudessa, ei edes leirillä.

leirillä työaikaa voidaan haluttaes-
sa pilkkoa niin, että työajan välissä on 
vapaa-aikaa – esimerkiksi toisen opet-
tajan tuntien aikana tai leiriläisten va-
paa-aikana. tällöin työntekijä voi olla 
leirin käytössä taukojaan lukuun otta-
matta aamusta iltaan. työajan suun-
nittelun tulee aina lähteä kunkin leirin 
tarpeista ja suunnittelun lähtökohtana 
on hyvä käyttää leirin ohjelmaa. 

Leirielämää
Moni kesätyöntekijä viettää ison osan 
kesäkuukausista leirillä, ja leirityöstä 
työntekijän kuuluu saada tietyt kor-
vaukset: leiripäiväraha sekä leirityö-
aikahyvitys. 

leiripäivärahaa maksetaan jokai-
selta yhtäjaksoiselta leirivuorokaudel-
ta. leirivuorokauden lasketaan alka-
van, kun työntekijä lähtee kotoaan tai 
työpaikaltaan ja päättyvän, kun hän 
palaa sinne. jos reissaat esimerkiksi 
vaellusriparille lappiin, matkat laske-
taan mukaan leiriaikaan. Mikäli lei-
riin tai retkeen kuuluu seurakunnan 
kustantama ruokailu, päivärahasta 
vähennetään ruokailun verotusarvoa 
vastaava summa, joka on 4,05 euroa/
lämmin ateria. 

leiripäivärahan saaminen riippuu 
siitä, missä työpaikkasi on. Mikäli työ-
paikaksesi on työsopimuksessa mer-
kitty seurakunnan leirikeskus, jossa 
leirit pidetään, et ole oikeutettu leiri-
päivärahaan. työpaikan ei pitäisi olla 
leirikeskus – varsinkaan silloin, jos 

työhösi kuuluu muutakin kuin pelk-
kiä leirejä. leirikeskuksen pitäisi 
myös sijaita yli 5 kilometrin päässä 
virkapaikasta. 

leirien vastuukysymyksistä on hy-
vä muistaa, että kesätyöntekijä ei voi 
olla leirin turvallisuusvastuussa. Mi-
käli hänet kuitenkin määrätään tällai-
seen vastuuseen, siirtyy oikeudellinen 
vastuu kesätyöntekijän esimiehelle eli 
kirkkoherralle. 

Kannattaako  
työttömyyskassan jäsenyys?
Kesätöitä tekevä opiskelija voi halu-
tessaan liittyä työttömyyskassan jä-
seneksi ja kerryttää näin kesätöil-
lään työssäoloehtoa. Kassan jäsenyys 
kannattaa, jos valmistuttuaan sat-
tuukin jäämään työttömäksi: kun 
työssäoloehto täyttyy, vastavalmis-
tunut maisterikin on oikeutettu an-
siosidonnaiseen päivärahaan. työs-
säoloehdon täyttymiseen lasketaan 
mukaan myös muut kuin kirkon 
töissä tehdyt työt.

Kanttori-urkuriliiton tai pappislii-
ton ilmainen opiskelijajäsenyys ei si-
sällä työttömyyskassan jäsenyyttä, jo-
ka on aina maksullinen. työttömyys-
kassaan liittyneen opiskelijajäsenen 
jäsenmaksu on 50 € kuluvana vuonna. 
Nykyisen taloustilanteen vallitessa 
työttömyyskassan jäsenmaksu kan-
nattaa usein kuitenkin maksaa. jos 
olet kiinnostunut työttömyyskassan 
jäsenyydestä, ota yhteyttä AKin toi-
mistoon! 

Kysy ja keskustele rohkeasti!
Kesätyöntekijän kannattaa pitää kiin-
ni oikeuksistaan. Muista kuitenkin, 
että työntekijällä on paitsi oikeuksia 
myös velvollisuuksia. Hoida sinulle 
annetut tehtävät huolella ja nouda-
ta esimieheltä saamiasi ohjeita. Muis-
ta, että seurakunnan silmissä edustat 
kaikkia oman alasi opiskelijoita! 

Kaikista mieltä painavista asioista 
kannattaa kysyä ja keskustella. jokai-
sella työpaikalla on omat käytäntönsä, 
joiden tunteminen helpottaa työntekoa 
huomattavasti. Monet asiat ovat myös 
sellaisia, joista täytyy itse sopia oman 
esimiehen kanssa. Näitä ovat esimer-
kiksi kesätyöntekijän työtehtävät, osal-
listuminen rippikoulun ennakkotapaa-
misiin ennen varsinaisen työjakson al-
kamista, opetustehtävien jakaminen 
rippikoulussa ja monet muut asiat, jois-
ta ei ole olemassa virallisia sopimuksia. 
Kannattaa siis olla aktiivinen jo ennen 
työsuhteen alkamista, niin vältyt ikävil-
tä yllätyksiltä. seurakunnan luottamus-
mieheltä tai liitostasi voit aina kysellä, 
mikäli jokin asia epäilyttää. 

työterveyshuolto on palvelu, joka ei 
automaattisesti kuulu lyhyessä työ-
suhteessa oleville työntekijöille. oman 
esimiehen kanssa kannattaa keskus-
tella siis myös siitä, kuinka toimit, jos 
satut sairastumaan kesken kesätöiden. 

jos kaipaat lisätietoa kesätöihin liit-
tyvistä asioista, ota rohkeasti yhteyttä 
ammattiliittosi työntekijään. Yhteys-
tietomme löytyvät tämän lehden vii-
meiseltä aukeamalta. Myös työpai-
koilla toimivat luottamusmiehet ovat 
kesätyöntekijöiden käytettävissä. 

onnea työnhakuun ja työn iloa  
kesääsi! n
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o
piskelijoista huomaa, et-
tä kotona on opittu hy-
vin perinteiset afrikka-
laiset sukupuoliroolit. 
täällä ne voidaan vih-
doin kyseenalaistaa. Kun 

opetan jeesuksesta synoptisissa evan-
keliumeissa, sisällytän siihen feminis-
titeologiaa.”

sukupuoliroolit jakautuvat perin-
teisesti niin, että nainen tekee kotona 
kaiken ja mies ei mitään. samalla lo-
giikalla nainen vaikenee seurakunnas-
sa – sehän lukee Raamatussakin.

”Kun puhuin jumalasta äitinä, ha-
lusin herätellä opiskelijoita. emme 
käsittele enää pyhäkouluteologiaa, 
vaan akateemista teologiaa. jumala on 
kaikkivaltias, joten Häntä ei ole sidot-
tu tiettyyn sukupuoleen.”

Gaomasin mielestä nainen saa pysyä 
perinteisessä roolissaan, jos on onnel-
linen siinä. Mutta jos se tuntuu epärei-
lulta, se täytyy osata kyseenalaistaa. 
Feministiteologian tarkoitus on va-
pauttaa ja antaa välineitä oman kult-
tuurin haastamiseen.

aktiivinen taistelija
Afrikkalainen teologia on Gaomasin 
mukaan miesorientoitunutta. siihen 
on haluttu sisällyttää kaikki kulttuu-
rin ominaispiirteet. esimerkiksi nais-
ten ympärileikkausta harrastetaan 
edelleen jossain päin maata siitä yk-
sinkertaisesta syystä, että se kuuluu 
kulttuuriin. Gaomas ajattelee toisin.

”emme saa torjua kulttuuriamme, 
mutta se täytyy voida kyseenalaistaa. 
jos jokin tapa ei tunnu enää järkeväl-

tä, siitä voidaan luopua. Nainen täytyy 
vapauttaa kulttuurin kahleista.”

Gaomas on ehdottanut kirkolleen 
perustettavaksi naistoimistoa, jossa 
käsiteltäisiin maan naisten ongelmia 
kirkossa. Kirkon hallintoelimissä ja 
toimistoissa istuu edelleen lähinnä 
miehiä.

”Minut nähdään uhkana, kun eh-
dottelen tällaisia. jonkun vain täytyy 
ottaa se rooli. tämä on vakaumukse-
ni, enkä kadu sitä.”

Afrikkalainen feministiteologia 
eroaa länsimaisesta feministiteologias-
ta, vaikka molemmat pyrkivät suku-
puolten väliseen tasa-arvoon.

”länsimaiset naiset taistelevat 
oman asemansa puolesta kirkossa. 
Mustien naisten täytyy taistella omas-
ta puolestaan”, Gaomas toteaa.

VIRVe RISSanen
tieDotUsopiN opisKelijA, tAMpeRe

Eräässä pappisseminaarin jumalanpalveluksessa namibialai-
nen Nokokure Gaomas kertoi, että Jumala voi yhtä hyvin olla 
Äiti kuin Isä. Opiskelijat hihittelivät. Mutta Gaomas oli 
tosissaan. Hän on feministi, naispappi ja parin vuoden päästä 
Afrikan ensimmäinen naispuolinen teologian tohtori. Väitös-
kirjansa tekemisen lisäksi hän luennoi Paulinumin pappisse-
minaarissa Windhoekissa.

”



CRUX, HelMiKUU 2011 39

Hänen oma taistelunsa alkoi jo piene-
nä. perinteiseen tapaan tietyt lihan osat, 
esimerkiksi eläimen häntä, jätettiin 
miesten syötäviksi. Gaomas ei tähän alis-
tunut. Kun äidin silmä vältti, hän nappa-
si maukkaan häntäpalan itselleen. 

”Vanhemmillani oli vaikeaa, koska 
rohkenin kyseenalaistaa heidän ope-
tuksiaan. Ajatukset ovat kuitenkin 
tarttuneet, koska nyttemmin äidistä-
nikin on tullut vähän feministi.”

pappisvihkimykseensä Gaomas 
suunnitteli pukeutuvansa housuihin. 
Hän tiedusteli sukulaistensa mielipidet-
tä asiaan, ja sai tädiltään rohkaisevan 
vastauksen. idea levisi ja siitä innostut-
tiin: lopulta jokainen papiksi vihittävä 
nainen tuli kirkkoon housuissa.

”ensin kaikki olivat järkyttyneitä ja 
valittivat. Myöhemmin minulle kui-
tenkin tultiin sanomaan, että housut 

näyttivät oikeastaan hyviltä ja viralli-
silta päällämme”, Gaomas muistelee 
hymyillen.

Kontekstuaalisen 
lukemisen  kannattaja
Nokokure Gaomas tekee väitöskir-
jaansa Raamatun kontekstuaalises-
ta lukemisesta. Hän luetuttaa maal-
likoilla ja papeilla efesolaiskirjeen 
toista lukua ja pyytää heitä tulkitse-
maan tekstiä.

”ensin kysyn kysymyksiä tekstistä 
ja lopulta pyydän soveltamaan sitä ny-
kypäivään. tulkinnat riippuvat tul-
kitsijan ympäristöstä, joten kaikki 
vastaukset ovat erilaisia. Hengellisesti 
köyhiltä tulee erilaisia vastauksia kuin 
teologeilta. Mikään vastaus ei silti ole 
väärä.”

Gaomasin mielestä Raamattua tulisi 
aina lukea kontekstuaalisesti. Histori-
an ja kielen tuntemus ovat edellytyksiä 
kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. 
opiskelijoille hän selittää asian esi-
merkin avulla: skorpioni-sana tarkoit-
taa tietyssä osassa Namibiaa myös ta-
vallista hämähäkkiä, ja jos alueen kiel-
tä ei tunne kunnolla, tulkitsee sanan 
merkityksen väärin.  

”Raamatun tekstiä yritetään usein 
tunkea kirjaimellisesti tähän päivään. 
tekstin taustat kannattaisi kuitenkin 
selvittää ensin”, Gaomas sanoo.

opiskelija, opettaja ja äiti
Väitöskirja eteni kuluneena vuonna 
hitaanlaisesti, mutta Gaomasin tavoi-
te on valmistua vuonna 2012. opis-
kelun ja opettamisen ohessa hän kas-
vattaa neljää lastaan. Gaomas onkin 
hyvä esimerkki siitä, että nainen voi 
sekä kouluttautua että pitää huolta 
perheestään. Hän toivoisi muidenkin 
namibialaisnaisten ymmärtävän sen, 
vaikka perinteisten käsitysten mu-
kaan naisen paikka on kotona.

”jälkikasvustaan pystyy huolehtimaan 
paremmin, jos kouluttautuu kunnon 
ammattiin”, Gaomas perustelee.

sukupuoliroolit täytyy rikkoa jo 
lapsena. siksi Gaomas voi pukea poi-
kiaan pinkkiin ja antaa heidän leikkiä 
nukeilla. tyttärelle opit ja asenteet 
ovat jo periytyneet.

”olimme kaupassa, ja kassakone 
meni rikki juuri tyttäreni kohdalla. 
loukkaantuneena ja arvostelevaan sä-
vyyn hän kysyi, johtuuko ongelma sii-
tä, että hän on tyttö.” n
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”Länsimaiset naiset 
taistelevat oman  

asemansa puolesta  
kirkossa. Mustien 

naisten täytyy 
taistella omasta 

puolestaan.”

namibiassa ei voi valmistua teologian  
tohtoriksi, joten gaomas tekee opintojaan 
etelä-afrikkaan.
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TArInAA SUomEN TEoLogIT 
-maTrIKKELIEN äärellä

V
iime kesänä vietimme heltei-
sen päivän, vaimoni ja minä, 
opiskeluaikaisen ystävämme 
irmeli paarman kauniissa ko-

dissa Nastolassa lahden tuntumassa. 
Maistuvista, ylitsevuotavan runsaista 
pöydän antimista nauttiessamme jak-
soimme syventyä myös yhteisiin, vuo-
sikymmenten takaisiin muistoihim-
me. jossain vaiheessa keskustelumme 
sivusi pappismatrikkeleita. tiesim-
mehän ystävämme uurastaneen peräti 
kolmen edellisen matrikkelin päätoi-

mittajana. Niinpä totesimme jääväm-
me mielenkiinnolla odottamaan loka-
kuun lopulla ilmestyvää alan uusinta 
teosta.

odotuksissa ei ole tarvinnut pettyä. 
Uljaana sarjana seisovat nyt kaikki 
seitsemän matrikkelia ryhdikkäinä 
kirjastomme alimmalla, tarpeeksi kor-
kealla hyllyllä. jo ulkoasultaan ne ero-
avat toisistaan. Kolme ensimmäistä 
opusta komeilevat nahkaselkäisinä. 
Kansien väriskaala ulottuu ruskeasta 
vihreän kautta punaiseen päätyen vio-
lettiin. Vuoden 1990 matrikkeli ei ole 
kestänyt ahkeraa selailua, vaan selkä-
mykseltään repaleisena huutaa avuk-
seen kirjansitojan ammattilaista, jotta 
voisi säilyttää myös ulkonaisen arvon-
sa sisällykseltään vertaistensa joukossa.  

oiva tiedon lähde
ikäjärjestyksessä toiseen, vuoden 
1963 matrikkeliin pääsevät mukaan 
naisteologit, tosin omana, miehistä 
erotettuna osastonaan. tähän ryh-
mään kuuluu myös teologivaimoni. 
juuri tuolloin meille sattui kommel-
lus, jota vieläkin huvittuneina muis-
telemme. Asuimme silloin Buenos 
Airesissa, missä kolmas lapsemme, 
kuopuksemme, syntyi juuri mainitun 
matrikkelin ilmestymisvuonna. josta-

kin syystä vain minun kohdalleni tu-
li kirjaan myös tyttäremme nimi. tai-
si olla niin, että tuo toinen oikovedos 
jäi palauttamatta. Kyllähän varsinkin 
yksi vääräleukainen ystävämme suo-
messa jaksoi udella, kenenkäs kanssa 
minä sen kolmannen lapsen olen saa-
nut. 

Kirkkomuusikot ovat mahtuneet 
mukaan vain 1970-luvun teokseen. 
Niin ikään vain yhden kerran ovat 
teologit, joita ei ole vihitty papeiksi, 
joutuneet omaan karsinaansa. iloitsen 
siitä, että nykyinenkin matrikkeli kel-
puuttaa samaan joukkoon kanssani 
esimerkiksi Helsingin sanomien toi-
mittajana elämäntyönsä suorittaneen 
teologiystäväni. Viimeistä huutoa 
oleva painotekniikka värillisine 
valokuvineen nostaa matrikke-
lien kuopuksen ulkoasultaan yk-
köseksi. 

Ahkerasti olen vuosien saatos-
sa kaikkia aiempia matrikke-
leja tutkinut. Ne ovat osoit-
tautuneet oiviksi lähteiksi 
esimerkiksi kirjallisessa har-
rastuksessani. edesmen-
neeltä ystävältäni erkki 
Hirvoselta perin tavan 
päivittää aina kul-
loinkin viimei-

ISMO SaaRIkOSkI 
RoVAsti, HAMiNA

Lokakuussa ilmestyi uusin 
Suomen teologit -matrikkeli, 
se on seitsemäs meidän  
kirjastossamme. Ahkerasti 
olen vuosien saatossa  
kaikkia aiempia  
matrikkeleja tutkinut.  
Ne ovat osoittautuneet  
oiviksi lähteiksi esimerkiksi 
kirjallisessa 
harrastuksessani. 
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”Harrastukset  
muodostavat matrikkelin  

mielenkiintoisimman  
ja hauskimman annin.”

voa? Niistähän on ammennettavis-
sa muun muassa mitä moninaisimpia 
tutkimusaiheita. turha liioin on kät-
keytyä tietosuojan taakse aikana, jol-
loin Google ja kumppanit pääsevät jo 
kotikadullemme, kohta kait ihan ma-
kuuhuoneeseen saakka. tai jos kirjoi-
tat artikkelin peräkylän sanomiin, niin 
kohta löydät nimesi internetistä. 

Harrastukset muodostavat matrik-
kelin mielenkiintoisimman ja haus-
kimman annin. Harrastuksista yleisim-
piä näyttävät olevan musiikki, kirjoitta-
minen ja liikunta eri muodoissaan. 

olemme me teologit taitavia keksi-
mään mitä kummallisimpia nimikkei-
tä vapaa-aikamme käytölle. jälkiviisau-
den ennakointi, elämän kokonaisvaltai-
nen ihmettely, kahviloissa istuskelu, sii-
nä vain muutama esimerkki. ja mitä-
hän mahtanee bodyspinning olla. tä-
hän mennessä tapahtunut selailu on 
tuottanut tulokseksi enimmillään kak-
sitoista harrastusta yhdellä ja samalla 
papilla. Aika näyttää, pysyneekö se run-
sausennätyksenä. 

Matrikkelitoimikunnalle lämmin 
kiitos! olette tehneet hyvää työtä. n

nen matrikkeli, eli piirtää risti rivistä 
poistuneen teologin kohdalle. tämä 
puuhastelu vaikeutui jonkin verran 
siinä vaiheessa, kun Crux muutama 
vuosi sitten poisti He saavat levätä 
-palstan. Miksiköhän? eikö sitä voisi 
saada takaisin?

monenkirjavat harrastukset
sitä en ymmärrä ollenkaan, että noin 
25 prosenttia teologeista on ns. ”kol-
miopappeja”, sellaisia, jotka eivät ole 
antaneet tietoja itsestään. eivätkö he 
ymmärrä matrikkelien kiistatonta ar-
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”Vaellus sopii  
sellaiselle,  
jota itsensä  
haastaminen  

ja mahdollisesti 
ylittäminenkin 

innostaa.”

Pyhät Polut -vaellukset antavat  
uusia mahdollisuuksia seurakunnille

E
nonkosken kuntakummien 
ja enonkosken luostariyh-
teisön piiristä alkunsa saanut 
pyhät polut ry on omaperäi-

nen suomalainen sovellutus perintei-
sestä pyhiinvaelluksesta. pyhien pol-
kujen ensimmäisen kävelyvaelluksen 
reitti kulki imatralta jaakkiman 
opiston, Ruokolahden kirkonmä-
en, pohja-lankilan kylän ja Hauk-
kavuoren komean rajavuoren kautta 
oronmyllyn toimintakeskuksen har-
ju- ja lampimaisemaan ja sieltä pu-
tikon pittoreskin kylän, punkahar-
jun kansallismaiseman ja Kerimäen 
maailman suurimman puukirkon ja 
sen kirkonmäen kautta enonkosken 
luostariyhteisöön, kirkkoon ja van-
halle museosillalle. 

Matkaa kertyi yhteensä noin 200 ki-
lometriä, joka jakautui seitsemän päi-
väosuuden kesken. ensi kesänä sa-
maan matkaan voi käyttää joko seitse-
män, kahdeksan tai yhdeksän vuoro-
kautta oman vaeltajan harkinnan mu-
kaan. Mutta lisäksi vaelletaan myös 
reilusti yli puolta lyhyempi matka 
punkaharjulta enonkoskelle kolmes-
sa vuorokaudessa.

pyhien polkujen vaellukset ovat yh-
dessä vaeltamista. jokaisen pyhät po-
lut ry:n ryhmän johtajaksi pyritään 
saamaan pappi. Aamuin ja illoin pide-
tään hartaudet. osa matkasta voidaan 
toteuttaa täysin hiljaisina ”retriittei-
nä”. samoin poiketaan matkan varrel-
la oleviin kirkkoihin ja luostareihin. 
Niin ikään tutustutaan reitin luon-
nonnähtävyyksiin, historiallisiin paik-
koihin ja paikkakuntien elämään. 
Vaelluksen lauluja varten on oma vih-
kosensa. lähempiä tietoja saa osoit-
teesta www.pyhatpolut.fi. 

Myöhemmin on tarkoitus raivata 
niin imatralta enonkoskelle kuin jo-
ensuusta enonkoskelle kulkevat vael-
lusreitit, viitoittaa ne ja varustaa opas-
teilla. Reittien varrelle voidaan räätä-
löidä hyvinkin monenlaisia vaelluksia. 
Kaukaisena tavoitteena on vaellusreit-
tien ulottaminen valtakunnan rajan 
taakse esimerkiksi Vanhan Valamon 
ja Konevitsan luostareihin. 

pyhät polut -vaellukset toteutetaan 
yhteistyössä itä-suomen kuntien, seu-
rakuntien, liikunta- ja muiden järjes-
töjen, yritysten, maanomistajien jne. 
kanssa. Hankkeelle on saatu eU-tu-
kea. sen toivotaan piristävän itä-suo-
men matkailua ja muuta elinkeinoelä-
mää. jo tähän mennessä pyhiä polku-
ja kohtaan on tunnettu mielenkiintoa 
ulkomaita myöten. 

mahdollisuuksia  
seurakunnille ja järjestöille
erityisen luonteensa vuoksi pyhät 
polut voi tarjota uusia mahdollisuuk-
sia kaikille suomen seurakunnille. 
enää ei tarvitse välttämättä mennä 
patikoimaan tai hiihtämään lappiin 
tai Kuusamoon, vaan voi lähteä myös 
Karjalan ja savon maisemiin. Ny-
kyiset vaellukset sopivat esimerkiksi 
seurakuntien nuorisotyöhön ja par-
tiotoimintaan, nuorille aikuisille ja 
virkeille eläkeläisille. Niin ikään py-

HeIkkI teRVOnen
pAstoRi, VApAA toiMittAjA, 
HelsiNKi

Viime kesän ensimmäiset Pyhät Polut -koevaellukset Imatralta Enonkoskelle ylittivät  
suosiossa kaikki odotukset. Osa matkasta taittui kirkkoveneellä. Kevättalvella 2011 Pyhät Polut 
-vaellus toteutetaan ensimmäisen kerran hiihtäen. Reitti kulkee Joensuusta Uuden Valamon  
ja Lintulan luostareitten ja Enonkosken luostariyhteisön kautta Enonkosken kirkolle. 
Myöhemmin Pyhät Polut -vaelluksen voi toteuttaa myös pyöräillen tai meloen.
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hät polut tarjoavat uusia luovia mah-
dollisuuksia reitin varrella oleville 
kansanopistoille, toimintakeskuksil-
le, luostareille jne. esimerkiksi on 
mahdollista kehittää vaellusrippikou-
lu joko kävellen, hiihtäen, pyöräillen 
tai meloen. 

pyhät polut ry on syntynyt luterilai-
sen kirkon piirissä, mutta se tahtoo ol-
la aktiivisessa yhteistyössä muiden 
maamme kirkkojen ja myös ulko-
maisten kirkkojen kanssa. ensi kesä-
nä tehdään historiaa myös siinä mie-
lessä, että pyhät polut ry:n ohella Ko-
timaan Matkaklubi järjestää kesä-
kuussa lomalinja-matkatoimiston 
kanssa kaksi kirkkovene-kävelyvael-
lusta punkaharjulta enonkoskelle.

pyhät polut ry:n hallituksen pu-
heenjohtajana on loviisan kirkkoher-
ra, rovasti Veli-Matti Hynninen, joka 
on johtanut pyhiinvaelluksia myös 
etelä-euroopassa, varapuheenjohtaja-
na suomen ladun eläkkeellä oleva 
toiminnanjohtaja Tuomo Jantunen ja 
sihteerinä niin matkailua kuin enon-
kosken luostariyhteisöä tunteva Liisa 
Varho. projektipäällikkönä toimii täl-
lä hetkellä imatran seurakuntapasto-

rina oleva Mari Parkkinen, jonka vi-
ransijaisena on Jaana Lampinen pa-
rikkalasta. pyhät polut ry:n neuvotte-
lukunnan puheenjohtajana on Mikke-
lin hiippakunnan piispa Seppo Häk-
kinen.

 
hiihtovaelluksen 
johtajan mietteitä
enolainen seurakuntapastori Ka-
ti Nissi johtaa yhtä neljästä helmi-
maaliskuun taitteessa 2011 toteutet-
tavista hiihtovaelluksista joensuusta 
enonkoskelle. Hän kertoi lukeneen-
sa vaelluksista Karjalaisesta ja innos-
tuneensa heti. Hänen haaveenaan oli 
ollut hiihtovaellus, johon tavalla tai 
toisella yhdistyisi hengellisyys. Hän 
oli innoissaan, että nyt siitä tulisi tot-
ta. Hän on harrastanut hiihtämistä 
koko ikänsä. Hän kiersi kilpailemas-
sa nuorten sarjoissa ja siksi harjoitteli 
paljon. Viime vuosina hän on hiihdel-
lyt omaksi ilokseen pohjois-Karjalan 
upeissa maisemissa. talvessa on ker-
tynyt 600–700 hiihtokilometriä.

Kati Nissin elämässä luonto, liikku-
minen ja rukous liittyvät voimakkaasti 
toisiinsa. Viime aikoina hän on havah-

tunut siihen, miten ihmeellisellä tavalla 
jumalan rakkaus kantaa hänen elä-
määnsä juuri niiden kautta. perustavin 
asia tälle, tietysti monella muullakin ta-
valla välittyvälle kokemukselle elämäs-
tä, on jumalan sana. se antaa pyhän 
kokemukselle suunnan ja sanoittaa sa-
nomatonta. tulevissa vaelluksissa näi-
hin elementteihin liittyy vielä se, että ol-
laan liikkeellä yhdessä matkalla oleva-
na seurakuntana ja vieraillaan mielen-
kiintoisissa pyhissä paikoissa. 

Kati Nissi toivoo, että hiihtovael-
luksesta tulisi eräänlainen pyhiinvael-
lus, jumalan puhuteltavana olemista 
hyvin kokonaisvaltaisella tavalla. 
luonnon, hiljaisuuden, rukouksen, 
sanojen, liikkumisen ilon ja yhteyden 
lisäksi omien voimien koetteleminen 
tuo oman lisävärinsä matkalle. Vaellus 
sopii sellaiselle, jota itsensä haastami-
nen ja mahdollisesti ylittäminenkin 
innostaa. 

Kati toteaa: ”Näin etukäteen ajatte-
len vaelluksen olevan moniulotteisen 
matkan, jossa henkinen ja fyysinen 
valmistautuminen alkavat jo lähtöpää-
töksestä ja jossa kokemuksen sulattelu 
jatkuu pitkään reissun jälkeen.” n

Pyhät Polut -vaellusreitti Imatralta enonkoskelle kulkee etelä-karjalan ja Itä-Savon metsäpolkuja ja kyläteitä pitkin. 
talvella vaelletaan hiihtäen Pohjois-karjalan ja Savon maisemissa. 
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M i e l i p i D e

Työaika ja perhe

M
onille hengellisen 
työn tekijöille per-
he-elämän ja työn 
yhteensovittami-
nen on polttava  

kysymys. se johtuu pitkistä työpäi-
vistä sekä ilta- ja viikonvaihdetyöstä, 
joita ei työajattomuuden vuoksi kom-
pensoida. työntekijät elävät tavallista 
perhe-elämää, eikä siihen ole kirkos-
sa täysin havahduttu. puoliso ei enää 
voi hoitaa kotiasioita enempää kuin 
toinenkaan. perustapauksessa per-
heellä on kaksi yhteistä vapaapäivää 
kuukaudessa, ja yhteisiä arki-iltoja-
kin varsin rajallinen määrä.

työaikakokeilu on kiinnostava, mut-
ta tunnustan epäilykseni. työajattomuus 
sopii hengellisen työn luonteeseen, ja vä-
häinen byrokratia on sen etu. työpäivää 
jaksottava moduulimalli on hyödyllinen, 
mutta en tiedä monessako seurakunnas-
sa se toimisi. seurakunnissa on hyviä ra-
kenteita, mutta sopimustason järjestel-
miä on vähän. palkkauksessa työajatto-
muus ei ole vaativuusperuste, ja siksi et-
sin ajallista kompensaatiota.

ilta- ja viikonvaihdetyön kompen-
sointiin olen pohtinut neljää keinoa. 
ensimmäinen on ns. työajan lyhennys. 
työaikalain alaisilla työntekijöillä on 
virkaehtosopimuksilla sovittu työajan 

nähdäkseni perusteltua saada ainakin 
yksi korvaava päivä kuukaudessa, 
luultavasti kaksi.

työajan lyhennys sekä ilta- ja sun-
nuntaityön korvaus olisivat kohtuulli-
nen yritys ottaa huomioon työn luonne 
ja työntekijän perhe. oleellista on, 
kuinka nuo päivät voisi käyttää perhet-
tä hyödyttävällä tavalla. Uskoisin ole-
van mahdollista saada yksittäisiä vii-
konvaihteen päiviä vapaaksi silloin täl-
löin. Hyviä aikoja on myös syys- ja hiih-
tolomalla sekä joulusta loppiaiseen. 
Mahdollista olisi myös liittää päivät ke-
säloman yhteyteen, silloin kuin muilla-
kin on lomaa, mutta leirityön näkökul-
masta se ei ole hyvä vaihtoehto.

Kolmanneksi, nykyiset leirityöaika-
hyvitykset ovat riittämättömiä. Viikon 
leiristä saa yhden korvaavan vapaapäi-
vän. leirillä tehdään oikeasti kahta 
normaalia työaikaa. leirit ovat myös 
suuri rasitus perheelle. oikea suhde 
olisi 100 % työaikahyvitys leirivuoro-
kautta kohden (vrt. lastenohjaajat), 
mutta 50 % olisi jo kohtuullinen.

Neljänneksi, hallintotyötä varten 
voisi teknisesti määritellä työaikalain 
mukaisen työpäivän. Hallintotyö on 
luonteensa puolesta työaikaan sopivaa, 
mutta papin ja kanttorin tekemä hal-
lintotyö on työajatonta. Kokouksista, 

lyhennys 1 h 45 min viikossa. Koska 
hengellisessä työssä ei ole työaikaa, ei 
myöskään ole työajan lyhennystä. 
Vaikka ymmärrän logiikan, en loppu-
tuloksen oikeudenmukaisuutta.

insinööri- ja prosessialoilla, mikäli 
päivittäistä työaikaa ei voi lyhentää, 
kerätään lyhennys kokonaisiksi va-
paapäiviksi ns. pekkaspäiviksi. tapa 
sopisi myös hengelliseen työhön, kos-
ka työaikalain ulkopuolella oleminen 
ei tarkoita työn periaatteellista rajatto-
muutta. työaikaa tosin ei ole määri-
telty ennakkoon, sitä ei lasketa eikä 
raportoida, ja osaa työpäivästä voitai-
siin kuvata varallaolon käsitteellä. ei 
ole välttämätöntä syytä, joka estäisi 
työajattoman työn lyhentämistä koko-
naisina työpäivinä. pekkasia olisi 11 
päivää vuodessa.

toiseksi, pysyväisluontoisesta ilta- 
ja sunnuntaityöstä kuuluisi kohtuulli-
nen korvaus. työaikalain soveltamat-
tomuuden ei välttämättä tarvitsisi joh-
taa ilta- ja sunnuntaikorvausten ulko-
puolelle. iltatyötä tehdään illalla ja 
sunnuntaityötä sunnuntaina. tunti-
korvauksen laskeminen ei onnistu, 
mutta tekninen korvaus olisi mahdol-
linen kokonaisina vapaapäivinä. Kun 
ottaa huomioon virka- ja työehtosopi-
muksen ilta- ja sunnuntailisät, olisi 
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”pysyväisluontoisesta 
ilta- ja sunnuntaityöstä 
kuuluisi kohtuullinen 

korvaus.”

organisoinnista, johtamisesta ja talous-
asioista tulisi helposti yksi työajallinen 
päivä kahdessa viikossa, joillekin ehkä 
yksi viikossa. Näin tulisi varma vapaa 
arki-ilta perheelle.

Minunkin korviini nämä ehdotukset 
kuulostavat epärealistisilta, mutta ne 
perustuvat siihen, mitä työaikaa tekevät 

saavat. Kompensaatiot ehkä johtaisivat 
pohtimaan työnkuvaa ja -määrää. 
Usein myös kuulen sanottavan, että työ-
ajattomuus on ammatinvalintakysy-
mys. toivon, että se ei pidä kokonaan 
paikkansa, koska tulevat työntekijät 
voisivat tehdä sen perusteella ammatin-
valintaratkaisuja. pappiskavereitani on 

jo muissa töissä perheen vuoksi. siten 
perheen etu ei ehkä olisi kirkon tappio. 
Asian edistäminen tosin edellyttää luo-
via ratkaisuja. n

HenRI LeHtOLa
KAppAlAiNeN, 
KANGAsAlAN seURAKUNtA
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Ei mikään  
kahdeksasta neljään työ

o
n keskiviikko. Aamuvir-
kut pojat paavo 5 ja jaak-
ko 3 vuotta herättävät en-
nen herätyskellon pirinää. 
siis menoksi. Aamupuu-

rot massuun ja pikainen pukeutumi-
nen. eilinen työpäivä oli venähtänyt 
yli kymmentuntiseksi. Kotona illan 
mittaan olin myös kirjoittanut nuotti-
ohjelmalla kuoron lauluja netissä ole-
vaan stemmakouluun, jotta kuorolai-
set voisivat harjoitella omatoimisesti. 
työmatkani siilinjärveltä Kuopioon 
kestää vajaat puoli tuntia. Väsyttää.
Ajan opelillani pääkirkolle hake-
maan nuotteja. sitten takaisin auton 
rattiin ja kohti sivukirkkoa. saavun 
paikalle 7.30. Koulujen joulukirkkoja 
minulla on tälle päivälle kaksi, samoin 

OSSI JauHIaInen
KANttoRi, KUopioN 
AlAVAN seURAKUNtA

Cruxissa alkaa uusi  
kirjoitussarja nimeltään  
Työpäivä. Siinä Kanttori- 
urkuriliiton ja Pappisliiton  
jäsenet kertovat työpäivästään. 
Sarjan aloittaa kanttori  
Ossi Jauhiainen, ja saamme  
lukea, millainen oli hänen  
päivänsä 22.12.

kanttori Ossi Jauhiaisen 
työpäivä piti sisällään mm. 
kahden koulun joulukirkot, 
kolme hartautta palveluko-
deissa, bänditreenit ja kuo-
roharjoitukset.

K
U

VA
: M

AT
TI

 IH
AT

SU



CRUX, HelMiKUU 2011 47

kollegalla samaan aikaan klo 8 ja klo 
9. samalla kellonlyömällä pidettävään 
yrityksen jouluhartauteen on joudut-
tu ottamaan sijainen. joulukirkot ovat 
ohi ja pääsen lähtemään ennen kym-
mentä. toivottavasti ensi vuonna ei 
tule liikaa päällekkäisvarauksia, vaan 
työtehtävien ajankohdat saadaan 
suunniteltua paremmin.

minuuttipeliä
Klo 10 olen takaisin pääkirkolla. Kii-
rehdin selvittämään muutamia lasku-
tusasioita keskusseurakuntatalon hal-
lintovirastoon ennen seuraavia työteh-
täviä. Huomista konserttia ja tulevia 
jumalanpalveluksiakin pitäisi ehtiä 
harjoitella ja tehdä vielä konsertin kä-
siohjelmat. 

Aikaa harjoitteluun jää vähän, mut-
ta koetan saada Bachin pienen urku-
koraalin selkäytimeen. Kertauksineen 
yksisivuisessa kappaleessa on 24 tah-
tia. Kaiken kaikkiaan soitettavaa on 
rapiat 700 nuottia. esitystempossa 
kappale kestää vain reilun minuutin. 
soittaessani minun on siis tehtävä 9,3 
päätöstä sekunnissa. siksi jokainen lii-
ke on harjoiteltava eräänlaiseksi ref-
leksiksi. tästä harjoittelussa on poh-
jimmiltaan kysymys. Käsiohjelmien 
tulostus saa jäädä huomiselle. Ruoka-
tauko jää harjoittelun ottaman ajan 
takia olemattomaksi, joten käyn hake-
massa läheiseltä huoltoasemalta mu-
kaani makkaraperunat sekä pari ba-

naania evääksi loppupäivälle. Bach tu-
lee vaatimaan vielä paljon lisätyötä.

Klo 12.30 edessä on lähtö palveluko-
tikierrokselle. Kolme hartautta odottaa 
toimittajiaan. jälleen samat kellonajat 
ja hartausjärjestys kuten tavallisesti, 
vai onko? Aikataulu pettää, kuten  
aina silloin, kun on kiire. peräkkäin 
tarkoitetut toinen ja kolmas hartaus 
alkavatkin samaan aikaan. Kuka näis-
tä järjestelyistä on vastuussa? Aikaa 
syyllisen etsimiseen ei ole. papista ja 
kanttorista muodostuva osastomme 
jakautuu kahtia. Minulle jää aikaa 
valmistella kokonainen hartaus nel-
jässäkymmenessäviidessä minuutissa. 
porhallan vauhdikkaasti takaisin pää-
kirkolle ja etsin käsiini evankeliumi-
kirjan ja rukoushetkien kaavat. poi-
min päivän rukoukset ja raamatun 
tekstit netistä ja lisään pakettiin ru-
kouksen sairaan luona vierailun tii-
moilta. olen takaisin palvelukodilla 5 
minuuttia ennen määräaikaa.

Kanttori rumpusetin takana
pääsen irtautumaan palvelutalolta 
15.30. Kuppi kahvia maistuisi, mutta 
siihen ei ole aikaa. Nuorten bändi ko-
koontuu klo 16. soittimet ja äänentois-
to pitää vielä laittaa edellisen ryhmän 
jäljiltä järjestykseen sekä varmistaa 
riittävä nuottien määrä. tällä kertaa 
bändin kaikki jäsenet eivät saavukaan 
paikalle, vaikka edessä ovat viimeiset 
harjoitukset ennen esitystä. Hyppään 

itse rumpusetin taakse. soitamme puo-
litoista tuntia. Harjoitukset päättyvät 
osaltani 17.40. päätämme järjestää yh-
det ylimääräiset harjoitukset ennen 
ensi viikolla olevaa esitystä.

sulkiessani treenikämpän oven vat-
sani kiukuttelee kuten tavallista. Vaien-
nan happovaivat banaanilla. seurakun-
nan keittiössä kiskaisen kupillisen kyl-
mennyttä kahvia ja heitän perään toisen 
banaanin. Vatsasta huolimatta kofeiini 
on tarpeen, jotta jaksaa iltaan saakka. 
Kuoron aloittaessa harjoituksensa jou-
lukirkkoa varten klo 18 talossa ei näy 
enää muita. pitkän päivän ja kahvin an-
taman lisäpiristeen vaikutus alkaa nä-
kyä ylikierroksina ja harjoituksissa pii-
saa vauhtia. Ylihuominen esiintyminen 
edellyttää vielä täyttä keskittymistä sä-
velepäpuhtauksien kitkemiseen ja arti-
kulaatioon. pidämme 5 minuutin tauon 
kesken harjoitusten ja nautimme lasil-
liset vettä. Harjoitus jatkuu vielä ja 
päättyy kello 20 laulettuun isä meidän 
-rukoukseen. Kuorolaisten lähdettyä 
käyn varmistamassa sekä kirkon että 
seurakuntatalon ovien lukituksen. Va-
lot pois, työpäivä on päättynyt 20.15. 
saavun kotiin 20.45 lasten jo nukkues-
sa. Väsyttää.n
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o
LEN OLLUT MONISSA 
edesmenneen teatterineuvos 
paavo liskin ohjaamissa esi-
tyksissä näyttelijänä. Usein 

totesimme, että jokaisen papin oli-
si saatava teatteriohjaajan käsittelyä. 
itse muistelen näitä vuosia suurella 
lämmöllä.

ERÄÄN KERRAN teatterineuvos 
liski oli vaimonsa kanssa vetämällä-
ni toksovan-Kelton-Kupanitsan ret-
kellä. pietarissa bussista meni tuule-
tushihna poikki, ja sen vaihtaminen 
vei oman aikansa. Nälkäiset matka-
laiset hieman harmittelivat keskeyty-
nyttä matkaa. siihen paavo liski to-
tesi, että ympärillämme on ilmaista 
teatteria vaikka minkälaista ja alkoi 
selostaa ihmisten kävelytyylejä. siinä 
on vanha mies, jonka askeleissa so-
ta näkyy. siinä taas nuo ri mies, joka 
reippaasti pyrkii eteenpäin tietämättä 
historian tuskista. päätin itse kiertää 

Paavo Liskin 
teatterissa opittua

s At t U M U K s i A

”Usein totesimme, 
että jokaisen 

papin olisi saatava 
teatteriohjaajan 

käsittelyä.”

juosten muutaman korttelin ja jal-
kakäytävällä bussin kohdalla paine-
lin pikajuoksua. sitten sain tietää, et-
tä bussi on kunnossa ja matka jatkuu. 
Menin autoon ja naurua piisasi ihmi-
sillä. jotkut harmittelivat, että teatte-
riesitykset loppuvat ja päästään hotel-
liin. tunti oli mennyt nopeasti.

EVAKKO-OOPPERASSA esi-
tin Muolaan rovasti toivo Rapelia. 
eräässä kohdassa oli vietävä sanomaa 
kaatuneesta pojasta. jostakin syystä 
kohtausta oli useampaankin kertaan 
harjoiteltava. sanoman esittäminen ei 
ollut helppoa. toisaalta emäntä orto-
doksina oivaltaa ja sanoo luterilaiselle 
papille: ”en mie uso teidän jumalaan.” 
papin ei sovi suuttua vaan nöyrästi ot-
taa vastaan ryöpytys. pappia oli help-
po näytellä, mutta surusanoman vie-
minen ja läsnäolo näytellenkin ottivat 
voimille. toinen surusanoma vietiin 
hämäläisemännälle. siinäkin pappia 
nöyryytettiin: ”te vain itkette sitä, et-

tä teiltä on jokin Karjala vie-
ty, mutta nyt minulta 

vietiin kokonainen 
poika.” 

evakko-ooppe-
rassa oli myös rä-
jäytyskohtauksia. 
tuttu isäntä rippi-
kouluikäisen poi-

kansa kanssa oli nii-
tä suorittamassa. 
erään kerran mies 
kuiskasi korvaani, et-
tä painan nallin räjäy-
tykseen hieman aikai-

semmin kohdallasi, jos et kunnolla 
kohtele poikaani rippikoululeirillä. ja 
poikaa hieman kauempana hymyilyt-
ti. se kesäleiri meni hienosti.

SAMPO-OOPPERAN esityksessä 
ollessani noin kymmenen metrin kor-
keudessa Ukko Ylijumalana kome-
alla kaarella, jossa ei ollut minkään-
laista kaidetta, saattoi minulla olla 
hieman huimausta, varsinkin kun ei 
ollut silmälaseja päässäni. ”Kyllä sii-
hen korkeuteen tottuu”, sanoi liski. 
ja kyllä totuin jopa niin rennosti, et-
tä katsoja hihkaisi peloissaan: ”Her-
ra jumala. Nyt se putoaa.” tai erään 
kerran huuto: ”Nyt kyllä jää Ypäjä 
ilman kirkkoherraa.” eipä ole vielä-
kään jäänyt ilman. tai erään kerran: 
”eks sää nyt näe, että ei se mikään 
Herra jumala ole, vaan Ukko Yliju-
mala.” n

RIStO aHtI
KiRKKoHeRRA, Ypäjä
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VEm Är rÄdd FÖr arbETSTId?
MaLIn LInDbLOM
MissioNäR i FiNsKA  
MissioNssällsKApet, isRAel

J
ag fick nästan vara med 
om att jobba i en för-
söksförsamling när det 
gäller arbetstid för de 

andliga arbetarna. just innan 
jag började där röstades om 
saken. Majoriteten vägra-
de. Redan att testa hur det 
skulle fungera med arbets-
tid sågs som något fruk-
tansvärt. Varför kan man 
inte ens testa, suckar jag. 

Men på papiston päivät 2010 såg vi det igen. Många 
präster röstar mot införande av arbetstid. Av nån anled-
ning ses det som början till ett förfall, då präster aldrig 
är anträffbara eller inte kan sköta sitt jobb eftersom 
veckotimmarna är fulla. prästers och kantorers avoga in-
ställning till arbetstid har förvånat mig lika mycket som 
åsikten om att man inte vill ha högre lön. Varför vill man 
inte ha bättre arbetsförhållanden och få skäligare betalt 
för det man gör? 

poängen är inte att göra andliga arbetare oanträffbara 
för församlingen. poängen som jag förstår det är att ge 
anställda vettiga arbetsförhållanden, och detta behövs 
särskilt om vi vill rekrytera nya anställda till kyrkan och 
för att både nya och gamla skall orka.

äldre präster säger att det blev sämre när två lediga 
dagar infördes. jag kan tro att det delvis är sant. Förut 
spred man ut arbetet på sex, tidigare sju dagar och det 
var naturligtvis mindre stressigt än att försöka få jobbet 
gjort på fem dagar. Dock tror jag att arbetsmängden 
också ökat. Den enskilda servicen vid förrättningar, med 
hembesök och skilda hemdop för alla tar tid och nya da-
taprogram skall också ha sin tid. ändå tror jag ingen vill 
vara utan hembesök inför förrättningar och ingen vill 
heller ha tillbaka tiden då prästen alltid var på jobb, då 
inga lediga dagar fanns. De lediga dagarna är en välsig-
nelse, man har rätt att vara ledig. sen är det vår och för-
mannens uppgift att se till att vi är lediga. Man kan tycka 
att det underlättar om jag tar ett par samtal, om jag skri-

ver färdigt det där som blev på hälft och bara skickar den 
där ena eposten, men det underlättar inte. Det betyder 
att jag inte kan vara ledig, att jag inte slappnar av och 
samlar kraft. Det betyder att jag sätter den tid jag borde 
sätta på mina närmaste (och mig själv) på att jobba lite 
till. Vad betyder det i längden? jo, själv mår man inte bra 
och människorna omkring en mår lika dåligt, om man 
aldrig kan koppla bort jobbet.

K
U

VA
: R

U
N

e 
LI

N
d

B
LO

M

”Varför vill man inte ha  
bättre arbetsförhållanden  

och få skäligare betalt  
för det man gör?”

Det finns dom som klarar sig utan lediga dagar och 
arbetstid. Det finns dom som kan reglera sitt jobb själ-
va, som jobbar skäligt. tyvärr verkar de vara väldigt 
sällsynta. De flesta tärs av att inte kunna koppla bort 
jobbet och för den plikttrogne perfektionisten är det 
svårt att sätta gränser. Då jobbar man tretton timmar 
dag efter dag och blir allt tröttare. Arbetstiden skulle 
hjälpa oss. Den skulle åtminstone delvis flytta gräns-
dragningsbördan från den enskilda arbetstagaren till 
arbetsgivaren. Arbetstid betyder inte att vi präster 
skulle jobba åtta till fyra eller aldrig göra långa dagar, 
men den skulle betyda att vi inte dag efter dag skulle 
jobba för långa dagar och att vi skulle få ersättning för 
det jobb vi gör. Nu behövs det bara att de som får prö-
va på arbetstid kommer med feedback så att t.ex. in-
räknad förberedelsetid inför högmässor och förrätt-
ningar blir rätt. och naturligtvis att vi är öppna för en 
förändring och arbetar för att få en så bra förändring 
som möjligt. n
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3.4.
eLÄMÄn LeIPÄ
4. PAASTONAJAN SUNN.
Liturginen väri: violetti tai sininen
Jh. 6:24–35
Virret: 473: 1, -, 59, 417, (224), 473: 2
Muuta musiikkia: Franck: leivästä enkelten, etiopia/
perkiö: leipä on lahja (lKM 80), simojoki/tiilikka: 
Murrettu leipä (s 67), Kaanon, A. Gerdmar/joh. 6:35, 
Kaskinen: leipä elämän (RV 689), Heikkilä: Runsas-
ta leipää (UM 100), Harling: Vuoksi elämän (Mal 97)

aina nälkä ja koko ajan jano
katI eLORanta

T
ätä kirjoittaessani on lehdissä ollut aika paljon kir-
joittelua siitä, kuuluvatko suvivirsi ja enkeli tai-
vaan enää kouluihin. Asiaan liittyviä erilaisia kes-
kustelupalstoja lukiessa meinaa masentua. tuntuu 

väkisinkin siltä, ettei hengellisyydellä ole enää merkitys-
tä ihmisille ja tekee mieli luovuttaa. Mutta toisaalta iskee 
myös syvä epäilys. Voiko asia todellakin olla niin? olisiko 
ihminen voinut muuttua niin radikaalisti vuosisatojen ku-
luessa, ettei hän enää tunne sisäistä nälkää, elämän leivän 
kaipuuta? Vai missä on vika? en tiedä, mutta pohdiske-
lenpa kuitenkin.

on vaikea uskoa, että syy siihen löytyisi elämän leivän 
antajasta, jeesuksesta. Hänen jakamansa leipä on edelleen 
yhtä tuoretta ja ravitsevaa kuin liki parituhatta vuotta sit-
ten. Vaikka ihmisten elämänlaatu ja -arvotkin ovat vaih-
delleet eri vuosisatoina ja -kymmeninä, ja näin tulee vast-
edeskin olemaan, ovat elämän peruskysymykset kuitenkin 
pysyneet samoina. Kuten kysymys elämän oikeasta ja vää-
rästä ja siitä, miten lähimmäisiä tulee kohdella. tai siitä, 
mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, mikä on oma paikka elä-
mässä jne. Näihin kysymyksiin jeesus, elämän leipä, on tul-
lut vastaamaan. ei hänen sanomansa ole millään tavalla 
vanhanaikaista vaan päinvastoin, se tuntuu nyt ajankohtai-
semmalta kuin koskaan.  

siihenkään en oikein suostu uskomaan, ettekö nykyih-
minen enää tuntisi hengellisen elämän nälkää. Mutta ehkä 
nykyään on tarjolla niin paljon erilaisia vaihtoehtoja ja va-
linnanvaraa, ettei ravitseva perushuttu enää maita. 

jeesuksen aikana leipä todella oli ravinnon perusta ja jo-

kapäiväinen syötävä. särvintä lisättiin tilanteen mukaan, 
mutta leipää syötiin aina. tästä avautuu hyvin myös jee-
suksen käyttämän vertauskuvan merkitys. Kun jeesus pu-
huu itsestään elämän leipänä, hän tarkoittaa olevansa jota-
kin elintärkeää, perustavaa ja jokaiseen päivään kuuluvaa. 
Mutta nykyajan ihminen aamiaismuroineen ja mysleineen 
tuntuu kuitenkin etääntyneen reilusta leivästä. Kun tarjol-
la on kaikkea yllin kyllin ja on mahdollisuus valita, millä 
sielunsa täyttää, saattaa uskostakin tulla vain yksi vaihtoeh-
to muiden joukossa. ei enää elämän tarkoitus ja perusta. ja 
useimmiten sellaiset vaihtoehdot voittavat, joissa saavute-
taan pienellä vaivalla helposti hyvää oloa ja tyydytystä. Ris-
tin tie ei kuulosta kovin houkuttelevalta vaihtoehdolta pi-
kahelpotusten keskellä. se kun ei ole helppo tie kulkea. 

No onko vika sitten kirkossa ja sen paimenissa, kun elä-
män leipä ei maistu ihmisille? että me emme vain osaa tar-
jota leipää tuoreena, vaan se on aina vähän kuivaa tai jopa 
homeista? No eipä kritiikki tyhjästä synny, joten kai tässä 
on taas peiliin katsomisen paikka. Mutta toisinaan tuntuu 
siltä, että teki kirkko mitä tahansa, löytyy aina niitä, jotka 
arvostelevat ja moittivat.  

”Kun tarjolla on kaikkea yllin 
kyllin ja on mahdollisuus valita, 

millä sielunsa täyttää, saattaa 
uskostakin tulla vain yksi 

vaihtoehto muiden joukossa.”

syntyykö tästä pohdinnasta mitään johtopäätöksiä? eh-
kä se, että meidän tehtävämme kirkkona/kirkon palvelijoi-
na on uskoa siihen kaiken kritiikinkin keskellä, että jaka-
mamme leipä, Kristus, on sitä, mitä ihmiset tarvitsevat. Us-
koa siihen, että meillä on tarjota sitä, mitä ihmiset kaipaa-
vat, ja uskoa myös siihen, että ihmisillä on sielun veljien 
laulun sanoin ”aina nälkä ja koko ajan jano”. Meidän teh-
tävämme on murtaa yhdessä elämän leipää, jakaa sitä toi-
sillemme niin lähellä kuin kaukana. jakaa konkreettisesti 
rakkauden tekojen ja lähimmäisen palvelun kautta. jakaa 
ehtoollisen ja jumalan sanan kautta, ravita ja tyydyttää sie-
lun nälkää. loppu jääköön jumalan käsiin. n
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10.4.
kÄRSIMYkSen SunnuntaI
5. PAASTONAJAN SUNN.
Liturginen väri: violetti tai sininen
Lk. 13:31–35
Virret: 275, -, 80, 274, (276), 79: 8, 9
Muuta musiikkia: Holmen/Miettinen: jeesus, otit osan 
(sK, ppt 63), VK 552 Mua siipeis suojaan kätke (esim. 
soitinversiona), Becker/Volkslied: Kärsimyslaulu (HH 
38), Härkönen/Mustonen: että paremmin osaisin (QV 
91), laaksonen/Kaskinen: lähelle ihmistä (UM 70)

Tässä olen, tässä olen!
JanI kaIRaVuO

K
ääk! saarnavuoro osumassa kärsimyksen sunnun-
taille? Koetko, että elämässään melko onnekkaan ja 
suhteellisen vähällä päässeen on vaikea saarnata kär-
simyksestä? ei hätää – meillä on ratkaisu ongelmaa-

si! 1) pyydä jotakuta sairaalapappia – kärsimyksen ammatti-
laista – vierailevaksi saarnaajaksi. 2) ehdota, että voisit pitää 
dialogisaarnan jonkun kärsineemmän näköisen työkaverisi 
kanssa. 3) lue tästä eteenpäin ja yritä keksiä jotain ihan itse.

Kärsimyksen sunnuntain psalmissa 43 tulee esille kärsi-
vän ihmisen perustavaa laatua oleva kokemus hylätyksi tu-
lemisesta. se on yleisinhimillinen ja hyvin ymmärrettävä 
kysymys, joka nousee syvästä kärsimyksestä ja pettymyk-
sestä. ”jumalani, jumalani, miksi minut hylkäsit” on paitsi 
ristiinnaulitun Vapahtajamme ja kovasti koetellun jobin 
kysymys, myös edelleen 2010-luvulla kärsimyksen keskel-
lä elävien peruskysymys jumalalle.

Kysymyksen ”miksi minut hylkäsit” loogisena edellytyk-
senä on oletus siitä, että kärsimys ei voisi kuulua hyvän ja 
rakastavan jumalan suunnitelmaan luotujaan kohtaan. 
Helpon ja myötätuulen sävyttämän elämän arjessa on vaa-
ra ajautua ajattelemaan, että elämään jumalan maailmassa 
kuuluu vain hyvyyttä ja kauneutta. Näihin pohdintoihin 
voi kuitenkin vastata kysymällä, oliko jumalan pojan run-
neltu ruumis ristillä hyvää ja kaunista katsottavaa? entä 
voiko joku väittää, että jeesuksen kärsimys ei olisi kuulu-
nut jumalan suureen suunnitelmaan?

eräässä toimituskeskustelussa paljon kärsineen omaiset 
kertoivat, että sairautensa alkuvaiheessa vainaja oli lukui-
sien muiden tapaan valitellut osaansa tyyliin ”miksi minä”. 

Myöhemmin hänen mieleensä oli kuitenkin juolahtanut 
kysymys ”jos en minä, miksi sitten joku toinen?”. tämän 
jälkeen hän oli jaksanut kantaa sairauden taakan tietyssä 
mielessä valoisammin. tämä tarina muistuttaa, että kysy-
mys ”miksi minut hylkäsit” on perusluonteeltaan itsekäs. 
se kertoo, että omasta mielestään kysyjä ei olisi ansainnut 
tällaista kohtelua jumalalta. se paljastaa myös, että kysyjä 
ottaa jumalan paikan kuvittelemalla tuntevansa luojansa 
suunnitelmat paremmin kuin luoja itse.

Kärsimyksessä mielenkiintoista on sen suhteellisuus. si-
vustakatsojalla on joskus kiusaus arvioida ja arvottaa eri ih-
misten kokemaa kärsimystä. tähän ei meillä kuitenkaan 
ole lupaa. Nuorisopappi ei voi lohduttaa lemmentuskissa 
riutuvia nuoria werthereitä kertomalla, että ei tuo vielä ole 
mitään oikeaa kärsimystä. siunauskeskustelussa ei tule sa-
noa, että mitäs siinä kahdeksankymppisen perään kollotat, 
naapurista kuoli juuri kolmekymppinen perheenisä. Kär-
simyksen kokemus on aina subjektiivista. tehtävämme 
kristittyinä on itkeä itkevien kanssa toisiamme tukien, 
mutta ei toisten tunteita vähätellen ja kiistäen.

Ajatus luotunsa hylänneestä, vastuunsa unohtaneesta ja 
kaukana olevasta jumalasta on ihmisen primitiivireaktio 
kärsimykseen. jumalan valtakunnan suuriin paradokseihin 
kuuluu kuitenkin, että juuri silloin kun kärsimys on suu-
rinta, on jumala kärsivää lähinnä: Minä olen kyllä ollut lä-
hellä, mutta he eivät ole minua etsineet, olen ollut läsnä, 
mutta he eivät ole minua kyselleet, olen sanonut: ”tässä 
olen, tässä olen!” (jes. 65:1) 

Vanha tarina kertoo miehestä, joka näki eräänä yönä un-
ta. Hän käveli pitkin hiekkarantaa ja näki hiekassa jalan-
jälkiä, jotka tulkitsi omikseen. Vierellä kulkivat kuitenkin 
toisetkin jalanjäljet. 

Mies kysyikin, kenen jäljet ne olivat ja sai vastauksen: 
”Ne ovat minun, jeesuksen.” Mies seuraili rantaa ja huo-
masi, että elämän hyvinä aikoina jäljet kulkivat turvallises-
ti vierekkäin. Kauhukseen hän huomasi, että vaikeina  
aikoina hiekalle olivat jääneet vain yhdet jäljet.  
Mies tivasi: ”Miksi elämäni vaikeina aikoina hiekassa on 
vain yhdet jäljet? Miksi olet hylännyt minut silloin?” jee-
sus vastasi: ”Kun hiekassa on kahdet jäljet, olen kulkenut 
vierelläsi. Kun näet vain yhdet jäljet, silloin olen kantanut 
sinua.” n

”jos en minä, miksi sitten  
joku toinen?”
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17.4.
kunnIan kunInkaan aLennuStIe
PALMUSUNNUNTAI
Liturginen väri: violetti tai sininen
Jh. 12:1–8
Virret: 54, -, 58: 1-3, 61, (299), 60: 1, 3, 4, 6
Muuta musiikkia: Hindemith/Hiironniemi: sai maa-
ilma isältä Vapahtajan, erit. säk. 2, 4 (lKM 62), laak-
sonen/Kaskinen: lähelle ihmistä (UM 70), Kalenius/
Kekäle: jumalani, jumalani (pM), Ransk./Kaskinen: 
Veljeksemme saavuit kerran (lKM 91), Ring/Hartman: 
Herramme, luovuit kruunusta jumalan (Rv 38, YK)

matka alkaa
katI keMPPaInen

J
eesuksen matka ristille alkaa tänään. tänä vuonna 
eivät palmunoksat liehu päivän tekstissä, vaan kal-
lis, intiasta asti tuotu sakea nardusöljy leviää tuoksu-
na ilmaan. Aisteihin vetoavia kertomuksia molemmat. 

tässä tapahtumassa puhuttelevinta on Marian syvä rakkaus 
jeesusta kohtaan ja hänen ainutlaatuinen, rajoja rikkova ta-
pansa osoittaa se. 

Kohtaus jeesuksen ja häntä rakastavan naisen kanssa on 
suorastaan hämmentävän intiimi, ja moni meistäkin olisi 
paheksunut tilannetta. Marian käyttämä hajuste vastasi 
työmiehen vuoden palkkaa. Hän myös näyttäytyi tilantees-
sa kunnialliselle naiselle epäsopivalla tavalla päästäessään 
hiuksensa auki vieraiden läsnä ollessa – suorastaan skan-
daalimaista ja kuului vain avioparin makuuhuoneeseen. 
jeesus ottaa Marian teon vastaan itsestään selvänä ja luon-
nollisena ja asettuu puolustamaan häntä arvostelijoita vas-
taan. jeesus myös näkee Marian teossa paljon enemmän 
merkitystä kuin tämä itse.

Marian edellinen kohtaaminen jeesuksen kanssa oli tapah-
tunut myös aivan konkreettisesti hänen jalkojensa juuressa: 
silloin Maria oli vaipunut jeesuksen eteen itkien ja valittaen 
veljensä lasaruksen kuolemaa. ei ole epäilystäkään, etteikö 
jeesuksen suhde näihin kolmeen sisarukseen, Mariaan, Mart-
taan ja lasarukseen, ollut poikkeuksellisen läheinen. 

on mielenkiintoista, miten parin raamatunkertomuksen 
kautta meille on syntynyt kuva Marian ja Martan persoo-
nallisuuksista. Martta, toimen nainen ja kunnon vieras-
emäntä, palvelee jeesusta omalla tavallaan. Maria, mystik-
ko ja palvoja, toimii, kuten hänen kuuluukin toimia. Aino-
astaan lasarusta emme pysty luonnehtimaan: hänen tär-

kein tehtävänsä oli olla se, jonka jeesus dramaattisesti kut-
suu kuolleiden valtakunnasta takaisin elävien joukkoon. 
sen tiedämme, että jeesus rakasti lasarusta suuresti. 

juudas iskariotkin on kohtauksessa mukana ja finanssipuo-
len henkilönä näkee, miten dinaarit kirjaimellisesti valuvat 
maahan ja höyrystyvät ilmaan. Marian ja juudas iskariotin sie-
luntilat eivät olisi voineet olla kauempana toisistaan. juudak-
sen ilmeinen shokki vain korostaa Marian uhrin ainutlaatui-
suutta ja hänen rakkautensa syvyyttä. juudas, yksi kahdesta-
toista valitusta, oli päätynyt jo hyvin etäälle Herrastaan. Ma-
rian sydän puolestaan oli kiintynyt Mestariinsa lopullisesti. 

palmusunnuntaita juhlitaan tansanian kirkoissa pal-
munoksin tai muunlaisin vihrein oksin, jos palmuja ei 
sillä alueella kasva. jumalanpalveluksen jälkeen kaduilla 
näkee laulavia, oksia heiluttelevia kulkueita. Alkaa pääsi-
äisviikko, ja tiedossa on joka päivälle tilaisuuksia kirkois-
sa. Monet tahot järjestävät näkyviä evankelioimiskampan-
joita, jotka myös kuuluvat kauas. 

Kotimme lähellä seitsemännen päivän adventistit ko-
koontuivat useaksi päiväksi kirkon pihalle, pystyttivät sin-
ne resuiset telttansa, levittelivät kattilansa, nuotiopuunsa ja 
pyykkinsä ympäriinsä ja asettuivat viettämään pääsiäisviik-
koa. Aamuisin kohta moskeijoiden rukouskutsun jälkeen 
alkoivat rukoukset, laulut ja puheet raikumaan kirkon kai-
uttimista. pitkälle iltaan jatkettiin. Kaupungin kaduille vi-
riteltiin banderolleja, joissa mainostettiin milloin minkäkin 
kirkon ristiretkeä tähän kaupunkiin. en tiedä ymmärsivät-
kö muslimit pahastua tuon nimenomaisen sanan käytöstä, 
en ainakaan koskaan kuullut ihmettelyjä. itse taisin olla  
ainoa, joka piti sanavalintaa hieman erikoisena maassa, jos-
sa muslimeja ja kristittyjä on kutakuinkin yhtä paljon ja 
jossa kunnia-asiana on rauhanomainen rinnakkainelo hei-
dän välillään. joka tapauksessa oli aivan selvää, että pääsi-
äisen aikaan kristittyjen tuli kuulua ja näkyä kaupungin 
katukuvassa. profiili sai nousta korkealle.

Meille pääsiäinen on hiljentymisen ja jumalan pojan kär-
simyksen muistamisen aikaa. edellä kerrottu voi tuntua meil-
le vieraalta tavalta juhlia pyhää viikkoa. Yhteistä on kuiten-
kin ajatus, että nämä kirkkovuoden erityiset pyhät ajanjak-
sot on hyvä jotenkin noteerata oman arkisen elämänsä juok-
sussa. Meilläkin moni viettää jonkinlaista paastoa tai ainakin 
karsii joitakin asioita elämästään. Kun arjen ja pyhän rajat 
ovat elämässä käyneet hämäriksi – kun pyhä ei eroa arjesta, 
sunnuntai muista viikonpäivistä – monilla on herännyt kai-
paus pyhiin aikoihin, niihin erityisiin ajanjaksoihin elämän 
virrassa, joilla olisi jotakin suurempaa merkitystä. pääsiäis-
viikko on yksi näistä. pääsiäisviikko, Kunnian kuninkaan 
kärsimystielle liittyminen, voi muodostua merkittäväksi hen-
gelliseksi matkaksi meille. se alkaa tänään ja kuljettaa meitä 
päivä päivältä lähemmäs kohti ristiä ja ylösnousemusta. tule 
mukaan tälle matkalle muiden opetuslasten joukkoon. n
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18.4.
JeeSuS getSeManeSSa
HILJAISEN VIIKON MA
Liturginen väri: violetti tai sininen
Jh. 18:1–27
Virret: 56: 1-3, -, 77, 121, 360: 4, 5
Muuta musiikkia: Hull/Hammond: taas muistaa voin 
Getsemanen (RV 139), simojoki/Rautanen: jeesus, tän-
ne saavuit kerran (s 61), Mäenpää: Niin kuin pietari hänet 
kielsi (NsV 1990/ 73), pyysalo/saarenketo: Varjossa öljypui-
den (RM), Blomqvist/Falck: oi kärsivä kuningas (sK 40)

Kärsimystien alku
kaLeRVO SaLO

J
eesus päätti viimeisen opetuspuheensa (jh.13–17) ru-
koukseen. Kertomus jeesuksen paluusta kirkkauteen-
sa alkaa jaksomme alusta. johanneksen evankeliumin 
alussa kerrotaan, miten sana tuli lihaksi. Nyt puoles-

taan koittaa aika, jolloin jeesus palaa takaisin ”sanaksi”, 
taivaalliseen kirkkauteensa. 

johanneksen kertomus seuraa perinteistä pääsiäiskerto-
musta. Ydinkohdat ovat suunnilleen samoin kerrottu kuin 
Markuksen tekstissäkin. erojakin toki löytyy. johannes ko-
rostaa Markusta enemmän roomalaisten osuutta jeesuksen 
pidättämisessä. Vain johanneksella lempiopetuslapsi ja jee-
suksen äiti seisovat ristin juurella. Vastaavasti Markuksen 
tietyt piirteet puuttuvat johanneksen kertomuksesta. pois 
jäävät mm. rukouskamppailu Getsemanessa, kuvaus 
synedriumin istunnosta, kertomus Kyrenestä kotoisin ole-
vasta simonista, joka kantoi jeesuksen ristiä tai selostus 
jeesuksen kuolinhetken pimeydestä ja temppelin esiripun 
halkeamisesta. 

jakson kertomus on selkeä ja varsin helposti ymmärret-
tävä. juudas saapuu pidättämään jeesusta suurehkon roo-
malaisen sotajoukon (kr. speira, ’kohortti’, noin 600 mies-
tä) kanssa. Kertomuksen juuri voi toki olla historiallinen, 
vaikka tuskin kukaan lähettäisi näin suurta sotilasosastoa 
pidättämään yhtä miestä tai pientä opetuslasten joukkoa.

Kertomuksessa syntyy keskeinen jännite Rooman ja kris-
tinuskon välille juutalaisten jäädessä taka-alalle. Varhaisen 
kristillisyyden aikana roomalaisen hallinnon ja kristillisyyden 
välillä oli toisinaan kriisejä, joita tekstimme heijastelee. Kris-
tinuskosta kerrottiin epämääräisiä huhuja, joissa heitä syytet-
tiin suorastaan kannibalismista: hehän syövät ihmisen ruu-

mista ja juovat hänen vertaan. Asiasta tietämättömät eivät siis 
ymmärtäneet, mistä ehtoollisen viettämisessä oikein oli kyse. 

Kristityt myös kieltäytyivät palvomasta keisarin kuvaa – 
ja tämä herätti epäluuloja heidän aikeistaan pyrkiä horjut-
tamaan Rooman valta-asemaa. joskus kristittyjä syytettiin 
asioista, joihin he todellisuudessa eivät olleet syyllistyneet. 
Ajoittain kristityt kokivat paikallisia vainoja. toisinaan he 
puolestaan saivat elää rauhassa. 

jeesus suhtautuu pidättäjiinsä varsin välinpitämättömäs-
ti. Hän on suorastaan ylimielinen ja tietää, mitä on tulossa. 
jeesuksen ylivertaisuus näkyy korostuneesta ”minä olen” 
ilmauksesta. jeesuksen ei tarvitse kieltää omaa persoonaan-
sa eikä pakoilla. Hänen sanansa voimasta kiinniottajat kaa-
tuvat maahan. jumalan poika tietää oman paikkansa juma-
lan suunnitelmassa ja toimii sen mukaisesti. 

”jumalan poika tietää 
oman paikkansa jumalan 

suunnitelmassa ja toimii sen 
mukaisesti.”

Kertomuksessa voi nähdä vahvan kontrastin jeesuksen 
ja pietarin välillä. jeesus ilmaisee pidättäjilleen, kuka hän 
on (egoo eimi). pietari puolestaan turvautuu hädän hetkel-
lä omiin puolustusreaktioihinsa ja kieltää olevansa jeesuk-
sen opetuslapsi (ouk eimi). tekstissä on selvä vastakohta 
hyvällä itsetunnolla varustetun jeesuksen ja pelkurimaises-
ti käyttäytyvän pietarin välillä. samalla johannes tekee sel-
väksi, miten kristityn tulee käyttäytyä vainojen ja kuole-
man uhan edessä. 

jeesus myös suojelee omiaan ja vaatii, että opetuslapset 
saavat poistua paikalta. jeesus myös kieltää opetuslapsia 
asettumasta vastarintaan. se on tarpeetonta, sillä kaikki ta-
pahtuu jumalan tahdon mukaisesti. johanneksen kertomus 
menee synoptikkoja pidemmälle ilmaisemalla, että nimen-
omaan pietari löi Malkos-nimisen palvelijan korvan pois. 

Ylipappi esitti jeesukselle vain yhden kysymyksen jee-
suksen opetuslapsista ja opetuksesta. Vastaus oli ylimieli-
nen. Ylipapin tulisi esittää kysymyksensä niille, jotka ovat 
hänen julkisia saarnojaan kuulleet. salassa hän ei ole mi-
tään opettanut. ihmiset kyllä tietävät, mitä hän opettaa. 

Yksi vartijoista löi jeesusta kasvoihin. Vastaukseksi hän saa 
terävän nuhteen. jeesuksen väärämielinen puhe tuli näyttää 
toteen, jotta hänen lyömisensä olisi oikeutettua. tähän hänen 
vastustajansa eivät kuitenkaan kykene. jeesus on jumalan 
poika, jonka opetus on ylivertaista muihin verrattuna. n
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t e K s t i N  ä ä R e s s ä

19.4.
JeeSuS tutkIttaVana
HILJAISEN VIIKON TI
Liturginen väri: violetti tai sininen
Jh. 18:28–40
Virret: 57: 1-4, -, 74: 1-4, 76, 57: 8
Muuta musiikkia: Kuustonen: Barabbaan laulu (mm. 
levyllä pF 40 v.), Doane/Crosby: jeesus, luona risti-
si (sK 137), ekström/sandell: Kuolema Herran tuot-
tanut on (sK 58), et.-pohjanmaa/Nyberg: Vapahtajaa 
katsokaa (sV 20)

Vastuuttomat eivät  
likaa käsiään
tIIna ReInIkaInen

T
yöpaikalla tai vaikkapa omassa lähipiirissä voi jos-
kus jostakin asiasta nousta niin iso mekkala, että ti-
lanne näyttää ihan ylitsepääsemättömältä. Kun sitä 
sitten pitäisi ruveta selvittämään tai viemään eteen-

päin, ei halukkaita kuitenkaan löydy. Asiaa aletaan pallo-
tella ihmiseltä toiselle. Yksi vetoaa kiireisiinsä, toinen mui-
den parempiin neuvottelu- ja puhetaitoihin. joku kääntää 
yllättäen kokonaan takkinsa ja pitää koko asiaa niin turha-
na, että se on syytä unohtaa tai ainakin lakaista maton alle. 
on helppoa kaivella epäkohtia ja valittaa niistä, mutta ko-
konaan toinen asia tarttua niihin. sillä asioiden selvittä-
mien tietää vaivannäköä ja oman ajan antamista. se tietää 
epämiellyttävien tunteiden kohtaamista niin itsessä kuin 
toisissa. se tietää itsensä alttiiksi antamista. siksi on niin 
paljon helpompaa ja mukavampaa vetäytyä vastuusta ja 
olla likaamatta omia käsiään. tehköön joku muu sen!

jeesuksen asia osoittautui sellaiseksi, jossa kukaan ei ha-
lunnut liata omia käsiään. Hiljaisen viikon tiistai vie mei-
dät maaherran palatsiin, jossa juutalaiset ja pilatus pallot-
televat jeesusta vuorotellen toisilleen. Mikä on lopulta se ri-
kos, josta häntä syytetään, ja kenen pitäisi hänet tuomita, 
jos aihetta siihen löytyy.

jeesuksen pallottelu näkyy aivan konkreettisestikin. pi-
latus joutuu ravaaman edestakaisin palatsista sisään ja ulos. 
sisällä hän kuulustelee jeesusta ja ulkona hän neuvottelee 
juutalaisten kanssa. juutalaiset pysyttelevät visusti palatsin 
ulkopuolella, etteivät saastuisi ja voisivat syödä pääsiäis-
lampaan pian vietettävässä juhlassa. 

sinänsä juutalaiset saivat kyllä mennä sisälle pakanalli-
siin taloihin. Mutta he suojasivat rituaalista puhtauttaan, 
sillä vallitsevan rabbiinisen tulkinnan mukaan he olisivat 
saastaisia seuraavan seitsemän päivän ajan. se olisi tiennyt 
pääsiäislampaan menemistä sivu suun. juutalaiset eivät ha-
lunneet liata käsiään. pilatuksen taas tiedetään myöhem-
min pesseen omansa. Kätensä pesemällä hän halusi osoittaa 
olevansa syytön jeesuksen vereen.

pilatuksen mielestä jeesuksen asia oli juutalaisten omia 
riitoja. Niiden selvittäminen kuului hänestä juutalaisten 
suurelle neuvostolle, jolla oli tuomiovalta kaikkien siviili- 
ja rikosoikeudellisten asioiden käsittelyssä. juutalaisten 
johtomiesten mielestä jeesusta taas syytettiin niin raskaasta 
rikoksesta, että asia kuului pilatukselle, joka oli juudean 
provinssin käskynhaltija. He pyysivät apua pilatukselta, 
koska halusivat surmata jeesuksen.

Kun jeesus pitkäperjantaina naulittiin ristille, ristin pääl-
le kiinnitettiin taulu, johon pilatus kirjoitti hänen tuomion-
sa syyn: ”jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas.” 
Näin jeesus oli itsestään sanonut, ja mitä hän oli sillä tar-
koittanut, sitä selvitellään tänään maaherran palatsissa. jee-
sus kertoo olevansa kuningas, jonka kuninkuus ei ole pe-
räisin tästä maailmasta. Hän sanoo tulleensa maailmaan to-
distaakseen totuuden puolesta. Hän on tie, totuus ja elämä. 
Hänessä jumala on ilmoittanut itsensä ja rakkautensa. tä-
tä juutalaiset eivät voineet sulattaa.

pilatus vakuuttuu vähän kerrassaan jeesuksen harmitto-
muudesta. Hän vakuuttuu siitä, ettei jeesus ole mikään ka-
pinoitsija, joka yllyttää juutalaiset Rooman valtaa vastaan 
huudattaen sitten itsensä vapaaksi israelin kuninkaaksi. 
Näinhän juutalaiset johtomiehet väittivät. pilatus ehdottaa 
jeesuksen vapauttamista, mutta kansa vaihtaa hänet Barab-
bakseen. 

totuuden kohtaaminen ei ole helppoa. Asioiden selvitte-
leminen ei ole helppoa. Mikä on omassa elämässäni tai lä-
helläni se asia, jossa minä en halua liata käsiäni? Kun väis-
tän vastuuni tai pakenen paikalta, säilyvätkö käteni oikeas-
ti puhtaina?

puhuessaan jeesuksesta johannes haluaa evankeliumis-
saan liittää häneen usein sanan totuus. Mutta totuuden pa-
rina hän kuvaa jeesusta myös toisella sanalla, joka on suu-
reksi avuksi, kun hiljaisen viikon tiistaina myös minä olen 
jeesuksen kanssa tutkittavana. jeesus oli täynnä armoa ja 
totuutta. Uskaltaisinko armon varassa kohdata totuuden ja 
selvitellä sotkut? n

”Mikä on omassa elämässäni tai 
lähelläni se asia, jossa minä en 

halua liata käsiäni?”
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20.4.
JeeSuS tuOMItaan
HILJAISEN VIIKON KE
Liturginen väri: violetti tai sininen
Jh. 19:1–16
Virret: 62: 1-4, -, 71: 1-6, 80, 71: 7, 8
Muuta musiikkia: israel/löytty: sinä olet Kunin-
kaamme (lV 31), Ruots./engelke: taivaitten valtias 
lyötynä (sK 43), Nikkola/Haavio: Kaunis orjaruu-
su (lV 1997/35), Kekäle: Minäkö sen tein? (ppt69)

oikeus on voittanut taas
katI eLORanta

o
ikeus on voittanut taas, silmä silmästä ja rauha on 
maas.” Näin lauloi Hassisen Kone aikoinaan. tul-
la kohdelluksi oikein, oikeudenmukaisesti, on yksi 
ihmisenä olemisen perusoikeuksia ja -vaatimuksia. 

Uskaltaisin väittää, että jokainen perus-omallatunnolla va-
rustettu ihminen näkee punaista tai ainakin reagoi jollain 
tavalla kokiessaan tai nähdessään epäoikeudenmukaista 
kohtelua. täytyyhän sellaisen hetkauttaa tai muuten tällä 
maailmalla ei ole toivoa. 

siksi uskoisin myös, että jokaisen perus-omallatunnolla 
varustetun ihmisen karvat nousevat pystyyn jeesuksen kär-
simyshistorian viimeisten hetkien äärellä. se mitä jeesuk-
selle tapahtui, on nimittäin jotenkin epäoikeudenmukaisen 
kohtelun huipentuma. Viaton, syytön ihminen joutuu heit-
topussiksi ja saa perättömiä syitä niskoilleen. eihän ketään 
saa kohdella noin. siksi tapahtumasarja hetkauttaa. siitä-
kin huolimatta, että johanneksen jeesus osoittaa melkoisen 
stoalaista tyyneyttä ja rauhallisuutta kaiken kivun ja nöy-
ryytyksen keskellä. 

jo itse oikeudenkäynti saa aikaan melkoisen tunnereak-
tion. jeesuksen oikeudenkäynti oli oikeudenmukaisen kä-
sittelyn irvikuva. siinä ei inhimillisestä näkökulmasta  
oikeus todellakaan voittanut. syytön mies joutui tuomitta-
vaksi tekaistuista syistä. ja kaiken lisäksi jeesusta nöyryy-
tettiin ja satutettiin, ja lopulta hänet huutoäänestettiin ris-
tiinnaulittavaksi. ja mitä teki jeesus? otti vastaan sen, mi-
tä tuleman piti. ei juuri selitellyt, ei juuri puolustautunut. 

Hiljaisen viikon tapahtumia läpi käyvä saarna saa vedo-
ta tunteisiin ihan kunnolla. jeesuksen kärsimyshistorian 

äärellä on lupa tuntea vahvasti; kauhistella, surra, suuttua. 
Mitään syvälle luotaavaa tekstin analysointia ei välttämättä 
tarvita. itse ajattelen riittävän, että tapahtumia eletään yh-
dessä uudelleen. evankeliumitekstiä käydään läpi kertoen 
ja mietitään yhdessä, miten epäreilua tapahtunut oli. 

tätä kautta kun voi myös avautua selvemmin kaiken ta-
pahtuneen merkitys. se miksi jeesus kuoli, ja mitä hänen 
kuolemansa merkitsi. epäreilusta tuomiosta ja kuolemasta 
seurasi meille ihmisille hyvää. siitä seurasi anteeksianta-
mus ja ikuisen elämän toivo. siitä vain maksettiin kova 
hinta. syyttömän piti ottaa toisten syyt niskoilleen, kärsiä 
ja joutua kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti sovinnon ja 
rauhan tähden. jumala kuolee, jotta ihminen voidaan ar-
mahtaa. jumalan näkökulmasta jeesuksen tuomion ja kuo-
leman myötä oikeus voitti, sillä jeesuksen kuoleman myö-
tä laskeutui rauha jumalan ja ihmisten välille. 

No eihän jeesuksen saama kohtelu ollut ainoa lajissaan. 
Maailma on edelleen paha paikka, eikä taida muuksi muut-
tua. edelleen epäoikeudenmukaisuus rehottaa ja ihmisiä 
nöyryytetään ja satutetaan monin eri tavoin. elämää ei näh-
dä arvokkaana, ihmisen elämää ei nähdä arvokkaana. Mut-
ta voisiko tuo kipujen mies antaa toivoa sinne, missä toivoa 
ei meinaa enää olla. toivoa siitä, että hän on siellä, missä on 
kipua ja epäoikeudenmukaisuutta. ja voisiko kärsimyshis-
torian muisteleminen myös pitää omantunnon hereillä. et-
tei tekisi mieli sulkea silmiä maailman pahuudelta, vaan jo-
pa ryhtyä barrikadeille sitä vastaan. en tiedä. Menee vai-
keaksi ja aika loppuu kesken. ja sydänkin on taas täynnä 
ahdistusta. Näihin tunnelmiin ja kuviin. n 

”tulla kohdelluksi oikein, 
oikeudenmukaisesti, 

on yksi ihmisenä olemisen 
perusoikeuksia 

ja -vaatimuksia.”

”
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21.4.
PYHÄ eHtOOLLInen
KIIRASTORSTAI
Liturginen väri: violetti tai sininen
Jh. 13:1–15
Virret: 227, -, 220: 1-5, 77, (221), 220: 9
Muuta musiikkia: Horesh/Nurminen: tätä leipää te 
muistokseni (lKM 46), Kilpiö/Ravantti: jeesus, ris-
tinpolkusi (UV 2008/32), Maukonen: tässä pöydäs-
sä (UM 97), Cruger/Hiironniemi: Herramme Kristus, 
hätään, tuskaan kuljit (lKM 16), Ransk./Kaskinen: 
Veljeksemme saavuit kerran (lKM 91)

Syntisten ateria
Leena kaIRaVuO

J
uhlissa on tapana kokoontua ruokapöydän äärelle. 
Mitä suuremmat juhlat, sitä hienommat tarjoilut! Yh-
teisestä ruoasta nauttiminen on yhdistänyt ihmisiä elä-
män tärkeissä tapahtumissa. se kertoo yhteenkuulu-

vuudesta ja välittämisestä.
on monia, jotka kokevat olevansa yksinäisiä ja irrallisia. 

ei ole omaa yhteisöä, johon kuulua, ei yhteistä ruokapöy-
tää, johon kokoontua. Kun tulemme yhdessä ruokapöy-
tään, niin kyse ei ole vain ruoasta. Ateriointi perheen, ystä-
vien ja tuttavien kanssa kertoo myös paljon muusta. se ker-
too halusta jakaa aikaansa ja elämäänsä toisten kanssa. se 
kertoo yhteydestä ja palvelumielestä. Uskon, että monet 
voisivat paremmin, jos voisivat jakaa ruokahetkensä toisen 
kanssa. Haastankin sinua miettimään, voisitko sinä kutsua 
kotiisi, ruokapöytääsi ystäviä, sukulaisia tai naapureita. ei-
kä kyse ole juhlaruokailusta. Arkiruoasta riittää monelle. 
Vain murrettu ja jaettu leipä on kokonainen.

eräs tansaniassa työskennellyt ystäväni kertoi minulle, 
että ateriayhteys on Afrikassa erityisen tärkeä. Kun hän jos-
kus joutui olemaan yksin kotona puolison ja lasten ollessa 
muualla, niin silloin naapurit tulivat hänen luokseen ja tah-
toivat ruokailla yhdessä hänen kanssaan. paikalliset ajatte-
livat, että kenenkään ei pitäisi ruokailla yksin, vaan ateri-
oinnin kuului aina olla yhteisöllinen tapahtuma. 

juutalaiseen juhla-ateriaan liittyi vahvasti palvelun ele-
mentti. ehtoollinen ja rakkauden palvelu kuuluivat jee-
suksella kiinteästi yhteen. jonkun täytyi valmistaa yhteinen 
ateriointi toisille. 

tullessamme alttarin ääreen saamme nauttia yhdessä 

ruokaa, jota jumala tarjoaa meille. Kyseessä on juhla-ate-
ria, joka kertoo, että kuulumme jumalan yhteyteen, juma-
lan perheeseen. ehtoollinen muistuttaa meitä myös keski-
näisestä yhteydestämme. pyhällä aterialla meistä kukaan ei 
ole toistansa hienompi tai parempi. olemme siinä kaikki 
tasavertaisina. 

Kun jeesus vietti pääsiäisajan juhla-ateriaa opetuslasten-
sa kanssa, niin hän tiesi jo silloin, että yksi hänen opetuslap-
sensa kavaltaisi hänet. tästä huolimatta hän halusi jakaa 
kaikkien kanssa yhteisen ruokapöydän, murtaa leivän ja 
ojentaa viinimaljan. jeesuksen veri vuodatettiin syntien an-
teeksiantamiseksi, kaikkien puolesta. jeesus ei siis jaotellut 
ihmisiä ja pyytänyt toisia pöytään ja jättänyt toisia kutsu-
matta. ei. jeesus tarjosi leipää ja viiniä kaikille, myös juu-
dakselle.

”Yhteisestä ruoasta nauttiminen 
 kertoo yhteenkuuluvuudesta 

ja välittämisestä.”

Hyväksyntä ja anteeksianto ovat ehtoollisen ydin. ensim-
mäisellä ehtoollisella ruokaa ja juomaa jaettiin kaikille – 
niillekin, jotka kielsivät jeesuksen, jopa kavalsivat hänet. 
Myös he osallistuivat yhteiselle yhteyden aterialle. sama an-
teeksiannon ja hyväksynnän kaipuu on myös meissä.  Kaik-
ki, mikä meitä painaa, kaikki salaisimmat toiveemme ovat 
jumalan tiedossa. on lohdullista tietää, että jumalalta mi-
kään ei ole salassa ja siitä huolimatta hän kutsuu meidät 
pöytäänsä. Hän tuntee jokaisen toiveemme ja ajatuksemme. 
itseämme voimme ehkä huijata, mutta emme koskaan ju-
malaa.

ehtoollispöytään kutsutaan syntisiä ja puutteenalaisia, 
meitä, joilla on anteeksiantamuksen nälkä. ehtoollisella 
saamme nauttia juhla-aterian, jossa talon isäntä itse tarjoaa 
meille parastaan. Hän tahtoo antaa meille synnit anteeksi ja 
lahjoittaa uuden elämän. ehtoollinen on sovituksen ja an-
teeksiantamuksen merkki. Vaikka me käymmekin juhla-
pöytään kurjina, niin noustessamme pois, nousemme ar-
mahdettuina syntisinä, kalliisti lunastettuina juhlavieraina. 
olemmehan saaneet kohdata aterialla itse kuninkaan, Kris-
tuksen, joka on palvellut meitä. n



CRUX, HelMiKUU 2011 57

22.4.
JuMaLan kaRItSa
PITKÄPERJANTAI
Liturginen väri: musta
 Jh. 19:16–30
Virret: 67, -, 78, 70, -, 63: 1, 4
Muuta musiikkia: simojoki/Kaskinen: Maksettu on ( lKM 
59), owen/Venäl.: suuri rakkauden meri (lKM 61), Kal-
liokuusi: Golgatan veren voima (UM), trad.: Mä katselen 
Golgatalle päin (HH 42), Rautavaara/lounasheimo: suuri 
pitkäperjantai (HH 1), taize: Ristin Herra (t 24)

mies ristillä
katI keMPPaInen

m
uutamia vuosia sitten lensin pienlentokoneella 
Udzungwa-vuorten yli eteläisessä tansaniassa. 
Aurinko oli nousemassa ja allamme avautuivat 
samettisen vihreät vuoret. Näin elefanttilauman 

kävelevän jonossa alapuolellani. tuo hetki on pysyväs-
ti jäänyt mieleeni: se ei ollut ainoastaan henkeäsalpaavan 
kaunista katsottavaa, vaan erityisen pysäyttävää oli näh-
dä maailma korkeuksista käsin. olin ylhäällä, näin kauas 
ja kaikkialle, silti pystyin näkemään maanpäällisiä pieniä-
kin yksityiskohtia. Näkökulmaani olisi kai voinut sanoa 
jumalalliseksi. samalla kun olin mykistynyt näkemästä-
ni, mieleni valtasi outo kaiho ja epätoivo: halusin kaikin 
sydämin olla osa tuota, mitä näin alapuolellani. Halusin 
kuulua sinne.

parisen vuotta myöhemmin teimme perheeni kanssa 
pääsiäisviikolla telttaretken tuolle samaiselle alueelle. siitä 
muodostui kurjin koskaan tekemämme retki. Alkoi sataa, 
ja satoikin sitten kolme päivää peräkkäin. oli märkää ja 
mutaista. sade herätti henkiin miljoonat kärpäset, lentävät 
koppakuoriaiset, skorpionit ja yhden käärmeenkin. jossain 
vaiheessa kuulin lentokoneen äänen, katsahdin vaistomai-
sesti taivaalle ja mieleni lennähti heti yläilmoihin, pois, pois 
täältä kurjuudesta. taivas kaareutui kaukana yläpuolella-
ni ja sai minut tuntemaan itseni mitättömäksi, jumalan 
unohtamaksi tässä syrjäisessä, mutaisessa ja kurjassa maa-
ilmankolkassa.

Nämä kaksi kuvausta ovat täysin toisilleen vastakkai-
sia: täydellinen, ehyt kauneus ja totaalinen kurjuus. Ne 
olivat kuitenkin kokemuksia täsmälleen samasta pai-
kasta Msosa-joen rannalta. Miksi ne kuulostavat niin 

vastakkaisilta? Kyse on perspektiivieroista: ylhäältä ja 
alhaalta. Kyse on jumalallisesta näkökulmasta ja inhi-
millisestä.

tavallaan olisi ollut helpompaa, jos en olisi koskaan 
laskeutunut alas lentokoneesta, vaan olisin saanut säilöä 
mielessäni ainoastaan tuon loisteliaan kuvan yläilmoista. 
Mutta se ei olisi ollut koko totuus asiasta – oikea elämä 
kun aina päihittää illuusion. tämä alas tuleminen, mu-
dan ja kurjuuden keskelle laskeutuminen, oli valinta, 
jonka Herramme teki. Hän hylkäsi helpomman näkö-
kulman, hylkäsi miellyttävän etäisyyden, ja aloitti työ-
lään matkan taivaasta maan päälle. Hän syntyi ihmisek-
si, tuli lihaksi ja vereksi, kaltaiseksemme, hän valitsi ih-
misen osan ja suostui siihen maanpäälliseen perspektii-
viin, joka meilläkin on. 

oli jumalan tahto tulla tietämään, millaista elämä tääl-
lä maan päällä on. ehkä hänkin, ylhäältä katsoessaan, 
koki samaa osaksitulemisen halua maailmaan. tässä on 
pääsiäisen sanoma – joka on hyvin samankaltainen kuin 
joulun: hän todella tuli keskuuteemme, eli täyden elä-
män, kärsi, kidutettiin ja ristiinnaulittiin. (ja jotakin 
muutakin piti tapahtuman, muttei vielä tänään.) epäile-
mättä hän näki ylhäältä kaikki maanpäälliset yksityis-
kohdat, elefanttijononkin alhaalla vuoristossa – mutta se 
ei riittänyt. 

luomiskauneuden ihailu etäältä ei riitä jumalalle, kos-
ka hänen korviinsa kantautuu ihmisen epätoivoinen 
huuto.  Hän tahtoi tulla yhdeksi meistä. Hänen piti tulla 
yhdeksi meistä, että me pääsisimme jumala luokse. ju-
malan halu tulla ihmiseksi oli enemmän kuin uteliaisuut-
ta, siinä oli kysymys rikkoutuneen yhteyden luomisesta 
uudelleen – jumalan repeytyneen maailman korjaamises-
ta. Hyvä uutinen tänään on, että tämä syvyys, muta ja 
kurjuus ei enää ole jumalan hylkäämä loukko, sillä Kris-
tus tuli tänne. jumala valitsi saada tietää, millaista täällä 
on. jumala valitsi saada pelastaa maailman ja laskeutua 
ylhäältä alas.

Ristillä kohtaavat nämä perspektiivit. Ristillä tapahtuu jo-
takin aivan päinvastaista kuin miltä näyttää. Ristillä juma-
la ja ihminen kohtaavat. Ristillä synnit tehdään tekemättö-
miksi. Ristillä jumalan kuolemassa ihmiselle annetaan ikui-
nen elämä. Mutta mitä ihmiset siinä näkevät: ansaittu, sur-
kea loppu kansankiihottajalle, harhaiselle jumalasyndroo-
masta kärsineelle häirikölle sopiva päätös. Vai kuninkaaksi 
kuviteltu karismaatikko, ihmenikkari ja tenhoava saarna-
mies – siinä petti seuraajansa. Vai minun Mestarini, jota en 
voi lakata rakastamasta? poikani, jonka takia miekka on 
nyt lävistänyt sydämeni? opettajani, joka hylkäsi minut 
kuollessaan? Maailman Vapahtaja, Messias ja jumalan poi-
ka? Kuka olet? Mitä nyt tapahtuu? tässäkö kaikki oli? 
Herra armahda. n
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23.4.
JeeSuS HauDaSSa
HILJAINEN LAUANTAI
Liturginen väri: musta
Mt. 27:62–66
Virret: 244, -, 604, 83, 298: 6, 8
Muuta musiikkia: löytty: toisen päivän iltana (QV 76), 
Forsberg/ellingsen: Kätkettyinä jumalaan (RV 627), 
simojoki/Kaskinen: jeesus, poika jumalan (ss 64), sal-
minen: tuhkasta tuli nousee (tuhkamessu, jj 130)

Usko ja epäusko
kaLeRVO SaLO

N
äyttää siltä, että tekstissämme on katkelma varhaises-
ta juutalaisten ja kristittyjen välisessä kiistakeskus-
telussa käytetystä tekstistä. Ruumiin konkreettinen 
ylösnousemus ei välttämättä ole aikamme kristityn 

uskon edellytys. Voidaan myös ajatella, että ylösnousemus-
ruumis on erilainen ja se sisältää ainoastaan sielun.

juutalaisten keskuuteen levitettiin ilmeisesti huhua siitä, 
että opetuslapset ovat varastaneet jeesuksen ruumiin (Mt. 
28:15). Historian tutkijan näkökulmasta tällainen selitys ei 
ole uskottava. pelokkaina ristiinnaulitsemista paenneet 
hurskaat opetuslapset tuskin olisivat sellaiseen ryhtyneet. 
tekstimme lienee kuitenkin syntynyt tällaisen kuulopu-
heen torjumiseksi. seurakunta halusi puolustautua juuta-
laista huhua vastaan. opetuslapset eivät ole voineet syyllis-
tyä haudan ryöstöön, sillä sitä vartioitiin tarkasti. 

tekstin keinotekoisuus näkyy aivan alussa. sapatin 
valmistuspäivän mentyä on kiertoilmaus: tarkoitus on 
puhua itse sapatin päivästä. silloin työn tekeminen oli 
kiellettyä ja kaikenlaisia arjen askareita kartettiin. His-
toriallisesti ei ole uskottavaa, että ylipapit ja fariseukset 
lähtivät sapattina pilatuksen luo varmistamaan haudan 
vartiointia ja sinetöintiä. johanneksen mukaan he eivät 
tuona päivänä olisi olleet valmiita saastumisen pelossa 
edes astumaan palatsiin. Muutoin pääsiäisateria olisi jää-
nyt syömättä (jh. 18:28). 

Muun evankeliumimateriaalin mukaisesti kertomus 
osoittaa sen, että pilatuksella on viime kädessä valta tehdä 
päätökset. silti pahantahtoiset juutalaiset johtajat tietoises-
ti johdattelevat häntä tiettyyn suuntaan. tekstissä esiintyy 

selkeä vastakohtaisuus: toisella puolella ovat entistä pahan-
tahtoisemmat juutalaiset, jotka jo aiheuttivat jeesuksen 
kuoleman, ja toisella puolella jumala, joka pian herättää 
jeesuksen kuolleista.

teksti osoittaa kuitenkin sen, että varhaiset kristityt tai 
heidän juutalaiset kiistakeskustelijansa eivät epäilleet si-
nänsä sitä, että jeesuksen hauta olisi ollut tyhjä. Matteus 
pyrkiikin osoittamaan, kuinka naurettava jeesuksen ruu-
miin varastamisen teoria oli. pilatus antoi vartijoita, jotta 
fariseukset ja ylipapit voisivat vartioida hautaa niin hyvin 
kuin se heidän inhimillisten ponnistelujensa mukaisesti 
olisi mahdollista. Aivan kuin Matteus haluaisi sanoa: ”pi-
täkää jeesus haudassa, jos vain pystytte.” Hauta lisäksi si-
netöitiin, kuten Danielin luolakin (Dan. 6:18). Komment-
ti lienee syntynyt Vt:n esimerkin mukaisesti.

jumala herätti jeesuksen kuolleista. sitä eivät mitkään 
inhimilliset toimenpiteet voi estää. Fariseukset olivat pai-
kalla jeesuksen kertoessa ylösnousemuksestaan (Mt. 12:40). 
juuri siksi he oman logiikkansa mukaan ajattelivat, että 
haudan vartioiminen ja sinetöinti oli tarpeellista. 

teksti käsittelee pohjimmiltaan uskon ja epäuskon 
kohtaamista. Kristinuskon totuus seisoo tai kaatuu sen 
varassa, miten ihminen kykenee pääsiäisen ihmeen kä-
sittämään. Kaikki inhimilliset yritykset todistaa kristin-
uskon oikeellisuutta eivät välttämättä ole kovin vakuut-
tavia tai tehokkaita. silti ylösnousemuksesta on riittä-
västi todisteita, jotta siihen voi uskon luottavaisesti ank-
kuroida. 

paras ja varhaisin todiste löytyy paavalin lainaamasta 
varhaisesta traditiosta (1. Kor. 15:3–7), joka lienee muotou-
tunut jo 30-luvun alkupuolella ja kirjoitettu muistiin pari 
vuosikymmentä myöhemmin. Kristus ilmestyi Keefaalle, 
sitten niille kahdelletoista. sen jälkeen yli 500 veljelle. tä-
män jälkeen hän ilmestyi vielä jaakobille (jeesuksen veli, 
jerusalemin varhaisen seurakunnan johtaja) ja uudelleen 
kaikille apostoleille. Viimeinen, jolle jeesus ilmestyi, oli 
paavali itse. 

Mielenkiintoista, että tästä kertomuksesta on ”sensuroi-
tu pois” naiset. evankeliumien mukaanhan jeesus ilmestyi 
ensimmäisenä jollekin naiselle tai naisille (yksityiskohdat 
vaihtelevat eri evankeliumeissa). 

Nainen ei aikansa ajattelutavan mukaisesti oikein todis-
tajaksi kelvannut. siksi paavalikin heidät jätti mainitse-
matta. Meidän kannaltamme tämä seikka on merkittävä 
ensimmäiset kristityt eivät olisi keksineet kertomusta jee-
suksen ylösnousemuksesta ja sijoittaneet siihen naisia todis-
tajiksi. Keksityssä kertomuksessa tarina olisi vahvistettu 
usean miehen voimin. n
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24.4.
kRIStuS On YLÖSnOuSSut!
PÄÄSIÄISPÄIVÄ
Liturginen väri: valkoinen
Jh. 20:1–10
Virret: 105, 126, 90, 85, 339, 84: 5, 6
Muuta musiikkia: taize: tänään on Herramme noussut 
(lKM 24), simojoki: Miksi hiivit hänen haudalleen? (s 72), 
tansania/Kyamanywa: jeesus on noussut, halleluja (Mal 
111), simojoki/Kaskinen: Kaikki lapset maan (lKM 77), 
Kiina/löytty: olkoon juhlamme loppumaton (Mal 114)

Uskon tuli
tIIna ReInIkaInen

a
suessani joitakin vuosia saksassa pääsiäisen viettoo-
ni tuli kokonaan uudenlainen tapa. ennen pääsiäis-
aamun jumalanpalveluksen alkua meillä oli tapana 
kokoontua jo aamuhämärässä pienen kyläkirkkom-

me pihamaalle, jonne oli sytytetty pääsiäistuli. seurakun-
talaiset lauloivat sen ympärillä laulua, jonka sanoista en 
saanut oikein selvää, enkä kaikkea aina ymmärtänytkään. 
Mutta pääsiäistuli kertoi saman kirkkaasti ja väkevästi: 
Kristus on ylösnoussut!

pääsiäistulen polttaminen on vanha, ainakin jo 700-lu-
vulta peräisin oleva tapa. pääsiäisyön viettäminen alkoi kir-
kon edessä pääsiäistulen sytyttämisellä. Alun perin pääsi-
äistuli lienee ollut lampaita kaitsevien paimenien vartiotu-
li. öisen nuotion tehtävänä oli karkottaa villieläimet ja pi-
tää paha loitolla. samalla se levitti ympärilleen valoa ja 
lämpöä.

pääsiäistulien perinne tunnetaan toki meilläkin, erityi-
sesti pohjanmaalla. tosin kirkonmiehet yrittivät kieltää ne 
1700-luvulla. Kansanuskomuksissa pääsiäisvalkeat liittyi-
vät käsitykseen, että pääsiäisyönä pahat henget ja noidat 
riehuivat vapaasti, koska jeesus oli haudassa ja tuonelassa. 
pääsiäistulet syntyivät keinoksi suojautua pahaa vastaan. 

Nykyisin kirkossa pääsiäistulta yleisemmäksi tullut pääsi-
äiskynttilän sytyttäminen kertoo pääsiäisen sanoman. Kristus 
on maailman valo, joka on noussut haudan pimeydestä. 
Kynttilää koristava Kristus-monogrammi viestii jeesuksen 
ylösnousseen. siihen joissakin kirkoissa kiinnitetyt alkua ja 
loppua merkitsevät kreikan kielen kirjaimet alfa ja omega 
puhuvat taas siitä, kuinka koko ympyrä alkaa ja sulkeutuu 

Kristuksessa. Hänellä on viimeinen sana kuolemankin yli.
pääsiäiskynttilästä sytytetään kirkossa myös kastekyntti-

lä. Varhaiskirkossa seurakunnan jäsenet kastettiinkin 
yleensä pääsiäisen jumalanpalveluksessa. juuri pääsiäisyön 
tai – aamun messussa muistetaan kastetta, jossa kristitty on 
kuollut ja noussut ylös yhdessä Kristuksen kanssa. Hellun-
tain viettämisen jälkeen pääsiäiskynttilää poltetaankin kir-
kossa enää vain kasteen ja hautaan siunaamisen aikana. 

tuskin kovinkaan moni seurakuntalainen tuntee hyvin 
tätä pääsiäisvaloon liittyvää perinnettä ja symboliikkaa, jo-
ka kuitenkin avaa keskeisellä tavalla pääsiäisen sanomaa. 
tulta ja valoa ihminen tarvitsee elämässään niin konkreet-
tisesti kuin symbolisesti. tuli lämmittää, valaisee ja levittää 
turvallisuuden tunnetta. tulessa on paljon energiaa. se on 
ikivanha auringon merkki ja aurinko taas on Ylösnousseen 
vertauskuva. 

Koko kristinusko syntyi ylösnousemususkona. Mikä sitten 
sytytti uskon tulen? pääsiäispäivän evankeliumi, kuten kaik-
ki evankeliumit kertovat, että viikon ensimmäisenä päivänä 
varhain aamulla jeesuksen haudalle tulleet naiset näkivät, et-
tä se oli tyhjä. tosin johanneksen evankeliumi mainitsee nai-
sista vain Magdalan Marian. Koska ensimmäiset tyhjän hau-
dan näkijät olivat nimenomaan naisia, sen on ajateltu puhu-
van kertomusten historiallisuuden puolesta. Naisia ei olisi 
pantu näin yllättävän tapahtuman todistajiksi, jos traditio oli-
si vailla pohjaa. se olisi ollut miesten paikka. 

tämän jälkeen ylösnousemususko vahvistui, kun jeesus 
ilmestyi opetuslapsilleen. Vasta myöhemmin otettiin esille 
pyhien kirjoitusten todistus selittämään näitä kokemuksia 
ja havaintoja. Vaikka sanan kirkossa uskon usein sanotaan 
syntyvän sanan kuulemisesta, varhainen usko syntyi näke-
misestä. paradoksaalisesti usko syntyi ”ei minkään” näke-
misestä, tyhjän haudan ja tyhjien käärinliinojen äärellä.

johannes kertoo, että myöhemmin tyhjälle haudalle saa-
puivat jeesuksen rakkain opetuslapsi ja pietari. pietari jäi 
kaiken keskellä ymmälle, kun se rakkain opetuslapsi puo-
lestaan näki ja uskoi. Hänestä tuli jeesuksen ylösnou-
semukseen uskovien kristittyjen esikuva.

Ylösnousemus ei avaudu ymmärrykselle eikä taivu seli-
tyksiin. Mutta salatulla tavalla sen voi uskossa nähdä. sen 
merkiksi syttyvät taas kerran pääsiäisen tulet ja kynttilät, 
Ylösnousseen lämpö ja valo. siitä saan sytyttää oman tule-
ni ja antaa tulta eteenpäin. n

”tulta ja valoa ihminen 
tarvitsee elämässään.”
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25.4.
YLÖSnOuSSeen kOHtaaMInen
2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ
Liturginen väri: valkoinen
Jh. 20:11–18
Virret: 99, 475: 4, 103: 1-5, 101, (222), 89: 5, 8
Muuta musiikkia: Burg/Hiironniemi: Uudella hau-
dalla (lKM 20), Hellden/eggeborn: Maria, ethän it-
ke (RVK 463), simojoki/Kaskinen: pääsiäinen jatkua 
saa (jumis), simojoki: etkö näe, etkö huomaa (ss 56)

Naisenergiaa 
tyhjällä haudalla
katI eLORanta

V
anha feministi minussa iloitsee siitä, että juuri nai-
set saivat olla ensimmäisinä todistamassa kristinus-
kon suurinta juttua, ylösnousemusta. johannes on 
antanut evankeliumissaan tämän kunnian Magda-

lan Marialle. 
pääsiäissunnuntai oli Marialle melkoinen yllätysten päi-

vä. Mennessään haudalle katsomaan kuollutta opettajaan-
sa, häntä odotti todellinen yllätysten sarja: tyhjä hauta, kak-
si enkeliä haudalla ja sokerina pohjalla itse ylösnoussut 
Kristus. siinäpä sitä oli nieltävää kerrakseen.  

on suorastaan kiehtovaa ajatella, miten pienestä kaikki 
alkoi. todistajaksi kelpaamaton, itkevä, suorastaan hystee-
rinen nainen jäi vielä haudalle, kun muut palasivat kotiin. 
ja juuri hän sai kohdata ensimmäisenä ylösnousseen jee-
suksen ja kertoa muille omista kokemuksistaan. oli tärke-
ää, että kysymyksessä ei ollut vain tunnekuohu, akkojen 
puhetta. oli kyse tosiasioista. ja niihin kuului ennen kaik-
kea keskustelu Herran kanssa ja kehotus lähteä viemään 
sanaa eteenpäin. ja niin Maria teki. Vähän myöhemmin 
jeesus ilmestyi muillekin, mutta Maria oli se, joka todisti 
hänen ylösnousemuksestaan ensimmäisenä. 

Mikä 2. pääsiäispäivän evankeliumissa pysäyttää? Yksi 
näkökulma avautuu siitä, mikä vakuutti Marian jeesuksen 
ylösnousemuksesta. tyhjä hauta ei sitä vielä tehnyt. tyhjä 
hauta ei ole ollut oikeastaan yhdessäkään evankeliumissa 
ylösnousemuksen merkki. se luo pikemminkin vain häm-
mennystä, surua ja epätoivoa. Vasta kohtaaminen ylösnous-

seen kanssa synnyttää ylösnousemususkon. 
Maria oli onneton tyhjän haudan luona. Hän suri kuol-

lutta opettajaansa. ja juuri silloin jeesus tuli hänen vierel-
leen ja kohtasi hänet. johannes mainitsee, että Maria ei en-
sin tunnistanut jeesusta. tässä tilanteessa on jotain puhut-
televaa. Kuinka monesti Herra on ollut vierellä, ja silti ih-
minen kyselee, missä jumala on. jumala voi olla läsnä, 
vaikkei häntä aina tunnistakaan. Hän lähestyy usein surun 
ja epätoivon keskellä. Mutta toisaalta, häntä etsivä ihminen 
ei häntä löydä tai tunnista omasta lähtökohdastaan käsin. 
Vasta kun jumala kutsuu ja puhuttelee, Hänen läsnäolon-
sa huomaa. 

Myös kuvaus kohtaamisesta jeesuksen ja Marian välillä 
on vaikuttava. Kun jeesus puhutteli Mariaa nimeltä, Maria 
tunnisti tutun äänen ja tajusi, kuka häntä kutsui. tuo het-
ki oli täynnä melkoista hämmästystä ja tunnetta. papin 
työssä on paljon hetkiä, jotka vetävät nöyräksi. tulee mie-
leen monet liikuttavat hetket esim. kastejuhlissa tai ehtool-
lispöydän kyyneleiset silmät. Usko ei tietenkään ole yksin-
omaan tai ensisijaisesti vain tunnetta. Mutta jotakin ylös-
nousseen kohtaamisen tuomasta liikutuksesta noissakin 
hetkissä usein on. Vapahtaja puhuttelee henkilökohtaisesti 
ja kutsuu nimeltä seurakunnan keskellä. 

Maria ei johanneksen evankeliumin mukaan kosketa 
jeesusta. Herra oli erilainen kuin ennen, vaikka hänellä oli 
ruumis ja hän söi ja joi. Varmasti Maria olisi halunnut tuos-
sa tilanteessa syleillä jeesusta ja osoittaa hänelle kunnioitus-
ta, mutta jeesus kielsi Mariaa koskettamasta itseään. Myö-
hemmin johannes kyllä kertoo jeesuksen kehottaneen 
tuomasta koskettamaan käsiään ja jalkojaan. Mutta tuo-
maksen piti vakuuttua, että jeesus oli siinä, Maria ei tällais-
ta vakuutusta tarvinnut. 

sitä paitsi eipä siinä ollut aikaa koskettelulle. Marian oli 
lähdettävä liikkeelle. sama koskee meitäkin. ihmisen teh-
tävä ei ole jäädä kellistelemään jumalayhteydessä vain  
itsensä iloksi, vaan on lähdettävä liikkeelle. toisten ihmis-
ten pariin kohtaamaan niitä ihmisiä, joiden kumppaneik-
si meidät on luotu. on lähdettävä viemään eteenpäin 
evankeliumia sanoin ja teoin. tämä on Kristuksen opetus-
lasten suuri tehtävä. Kun me olemme kohdanneet ylös-
nousseen Vapahtajan elämässämme, meitä kutsutaan vie-
mään tätä ilosanomaa eteenpäin. Kukin julistakoon taval-
laan, kunhan vain julistaa. Nykyaikaiseen kristillisyyteen 
kuuluu entistä enemmän sellainen ajattelutapa, että usko 
on jotain hyvin henkilökohtaista ja yksityistä, jota ei jaeta 
mielellään toisten kesken. Mutta niin tärkeää kuin oma 
henkilökohtainen usko onkin, ei kristinusko saa koskaan 
pelkistyä vain mystiikaksi. Kyllä koetun jumalayhteyden 
on tässä maailmassa konkretisoiduttava palvelun ja vies-
tin viemisen teoiksi. eteenpäin siis, rohkeasti Marian  
tavoin! n
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kIRJOIttaJat
KAti eloRANtA
oppilaitosteologi, tampereen seurakuntayhtymä

jANi KAiRAVUo
seurakuntapastori, Keravan seurakunta

leeNA KAiRAVUo
seurakuntapastori,  
Roihuvuoren seurakunta, äitiyslomalla

KAti KeMppAiNeN
suomen lähetysseran lähetystyöntekijä, tansania

tiiNA ReiNiKAiNeN
Kappalainen, pielisensuun seurakunta

KAleRVo sAlo
Dosentti, kirkkoherra, leppävaaran seurakunta

VIRRet Ja MuSIIkkI
HeiNi KAtAjA-KANtolA
Kanttori, ilmajoen seurakunta

VIRSI- Ja MuSIIkkIVInkeIStÄ

Virsien järjestys seuraava ellei toisin mainita:  
alkuvirsi, kolminaisuusvirsi, päivän virsi,  
uhrivirsi, ehtoollisvirsi, ylistys/päätösvirsi. 

erityisesti klassisen kirkkomusiikin etsimisessä 
(urut, kuoro, soolo) kannattaa käyttää sibelius-
Akatemian sivuja Kirkkovuosi soi,  
www.siba.fi/kirkkovuosisoi.

LauLuJen LÄHteItÄ:
s =   Kaikki tai ei mitään. simojoki. sls 2001
lKM =  laula kaikki maa. sls 1991
RV =   Ruotsin kirkon virsikirja suomeksi
UM =   Uusia messulauluja. Kirjapaja 2007
Mal =   Matkalauluja. toim. Kaskinen. Kirjapaja oy 2001
sK =   siionin kannel. evankelinen laulukirja. sley-kirjat oy 1999
ppt =   polvesta polveen täällä. Messumateriaalia veisusukupolvelle. 
              H.K-K. tampereen hiippakunta 2008
HH =   Hartaisiin hetkiin. Hengellisiä yksinlauluja... Bells 2007
QV =   Quo vadis? laulukirja. otava 2005
pM =   psalmimessu. perussanoma oy 2006
YK =   Yhteiskustannus oy
NsV 1990 =  Nuoren seurakunnan veisukirja 1990
RM =   Riemumessu.the Road-yhtye
lV =   lasten virsi 1997. seurakuntien lapsityön Keskus ja lasten Keskus
pF 40 v. =  Kokoomalevy pro Fide 40 v. Matkan varrelta. FG Naxos 2006
sV =   siionin virret. laajennettu painos. Herättäjä-yhdistys 2005 
UV 2008 =  Uusia virsiä 2008. Kirjapaja
t =   taize – rukouslauluja Kirjapaja 2005
ss =   syttyköön sydämiin, 100 laulua kuorolle. simojoki. sls 2003
jj =   jalanjäljissä; jukka salminen 2001. sls
jumis =   jumis! lauluja koululaisen arkeen ja juhlaan.  
  simojoki & Kaskinen 1994. lasten Keskus
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SuOMen kIRkOn PaPPISLIIttO
FInLanDS kYRkaS PRÄStFÖRbunD R.Y.
www.pappisliitto.fi, pappisliitto@akiliitot.fi
Perustettu 14.1.1918

Puheenjohtaja, akI
Puheenjohtaja, Pappisliitto
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