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V 
altakunnalliset kanttoripäivät vietettiin helmi-
kuun alussa lappeenrannassa. oli hyvät päivät 
ja saimme paljon virikkeitä. parasta oli ehkä se, 
että monet sessiot vietettiin yhdessä lappeen-

ranta-salissa, ja näin oli usea tilaisuus kohdata kasvok-
kain kollegoita ja harrastaa seurustelun sakrament-
tia. päivät keskittyivät työssä jaksamiseen ja työhyvin-
vointiin. päivillä opin paljon ja toisaalta sain vahvistusta 
moniin jo aikaisempiin näkemyksiini. opin uudesta 
virka mieslaista aika annoksen uutta. sain vahvistusta 
hengellisen elämän hoitamiseen, ja tampereen yliopis-
ton professori Marja-Liisa Manka tykitti kaksi tun-
tia asiaa työhyvinvoinnista. oli mainio sessio. lisäksi 
saimme uutta tietoa siitä, miten voimakkaasti ja mer-
kittävästi musiikki vaikuttaa meihin ihmisiin. ihmi-
sen solu- ja erityisesti hermosolurakenne on sen laatui-
nen, että ihmisellä on aivan erityinen kyky käsitellä ja 
ymmärtää musiikkia, ja siksi musiikki vaikuttaa mei-
hin niin voimakkaasti. kirkon työssä tällä on merki-
tystä, koska meillä kanttoreilla on suuri vastuu siitä, 
mitä musiikkia eri tilanteisiin valitsemme.

keravan kirkossa oli hiljattain luottamushenkilöiden 
nimikkopyhä, johon kutsuttiin erityisesti uusia kaupun-
kimme luottamusihmisiä sekä myös omia luottamus-
ihmisiämme. osanotto oli ilahduttavan runsas. kirkko-
kahveilla seurakuntamme kirkkovaltuuston puheenjoh-
taja, diakonissalaitoksen säätiön palvelujohtaja Tapio 
Tähtinen puhui muun muassa kunnallishengestä, jota j. 
V. snellman käytti jo 1840-luvulla. kunnallishengen 
toteuttamisessa on snellmanin mukaan kolme merkittä-
vää tekijää: kunnan asukkaat, edustukselliset demokratia-
toimielimet sekä kunnan oma virkakunta. kunnat muo-
dostettiin autonomisen suomen suuriruhtinaskunnan 
aikana vuoden 1865 kunta-asetuksen perusteella evan-
kelis-luterilaisista seurakunnista ja kappeliseurakunnista, 
jolloin kuntajaon pohjaksi tuli pääasiassa maalaiskuntien 
muodostama seurakuntajako. siis se on mennyt tuolloin 
näin päin. miten on nyt?

kunnilla ja seurakunnilla on itsehallinto. erityisesti 
kirkkomme yhteiskunnallinen asema on vahva. tapio 

puhui siitä, että itsehallin-
nolla tarkoitetaan jonkinas-
teista yhteiskunnallisen toi-
minnan vapautta ja omavas-
tuista toimintaa yhteisten 
asioiden hoitamisessa. itse-
hallinto on kuitenkin käytän-
nössä jollain tavalla heiken-
tynyt. aikojen kuluessa, 
myös kirkossamme, on yleis-
tynyt käsitys tulosjohtamisen 
opeista. pieni ihminen tun-
tuu unohtuvan.  rakennemuutosten kourissa maantie-
teelliset rajat tuntuvat menettävän merkitystään. meillä 
ihmisillä on kuitenkin erityinen tarve kuulua yhteisöön. 
paikallisen seurakunnan vahvuus on aina ollut sen yhtei-
söllinen luonne. se on vahvistanut toinen toisista välittä-
mistä ja huolehtimista. se edistää hyvinvointia. kunta-
uudistuksen myllerryksessä seurakuntien asema tuntuu 
julkisessa keskustelussa koko ajan unohtuvan. hallinto 
ja talous voidaan varmasti koota nykyistä suurempiin 
yksiköihin, mutta miten vastaamme siihen haasteeseen, 
että meillä ihmisillä on tarve ja myös oikeus kuulua yhtei-
söön, ihan tässä kotiseudulla. eikö tajuta snellmanin lan-
seeraamaa kunnallishengen ihmettä? seurakunnan työn-
tekijät antavat paikallisseurakunnalle kasvot. pyhään 
messuun kokoontuneet kristityt rukoilevat alueensa kun-
nan tai kaupungin asukkaiden puolesta, sunnuntaista 
sunnuntaihin, vuodesta toiseen. pitäisiköhän rukoilla 
myös sitä, että tajuaisimme ihmeen siitä, että myös pieni 
on kaunista ja arvokasta. hyvinvointia voi edistää yhtei-
söllisyyden vahvistamisen avulla. uudistusta ei tapahdu 
vain rakenteita muuttamalla.

professori manka esitteli kanttoripäivillä erään päivä-
kodin huoneentaulun. siinä on yhteensä viisitoista koh-
taa yhteiseksi hyväksi. manka kertoi, että muun muassa 
yhden kaupungin pääpaloaseman henkilökunnan tiloissa 
on käytössä sama huoneentaulu. tässä mielestäni par-
haita kohtia tuosta taulusta edistämään yhteistä hyvää ja 
hyvinvointiamme työpaikoilla: osaa sanoa huomenta, 
kiitos ja näkemiin. kaikkien kanssa pitää leikkiä.

pelaa reilua peliä. siivoa omat sotkusi. pyydä anteeksi, 
kun loukkaat jotakuta. jokaisella on oma nimi. pulla ja 
maito tekee välillä hyvää. elä tasapainoista elämää. ja 
sokerina pohjalla aivan mainiosti: tajua ihme. ja tämä 
ilman huutomerkkiä. n
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TYöN ILOA JA HYVÄÄ MIELTÄ 
p ä ät o i m i t t a j a lt a

mErjA lAAKsAmo päätoimittAjA

O
letko hyvillä mielin? onko sinulla työn iloa? työn 
ilo syntyy pienistä asioista ja oikeasta asenteesta. pal-
jon on kiinni vuorovaikutuksesta ja siitä, miten koh-
telemme toisiamme. marja-liisa manka kuulutti 

kanttoripäivillä perusasioita: tervehdi, kiitä ja kehu! 
tervehtiminen luonnistuu jäykemmältäkin suomalaiselta, 

mutta kiittäminen ja kehuminen ovat jo työn takana! oli-
siko keneltäkään mitään pois, jos huomaisi hyvän toisessa 
ja joskus myös siitä mainitsisi? manka myös kehotti teke-
mään joka päivä jotakin mukavaa, koska elämässä on muu-
takin kuin työ. 

lappeenrannassa järjestetyiltä kanttoripäiviltä ei puuttu-
nut iloa ja väriä, kun yli 400 kanttoria kokoontui helmikuun 
alussa nauttimaan musiikista, yhdessä tekemisestä, uusista 

ajatuksista ja kollegojen kohtaa-
misesta. 

päivien teemana oli hyvillä mie-
lin. hyvää mieltä pidettiin yllä 
monin eri tavoin eikä vähiten 
musiikin keinoin. marjukka 
andersson on kirjoittanut jutun, 
josta selviää päivien kulkua, tun-
nelmia ja antia niillekin, jotka eivät 
itse ehtineet mukaan. 

päivien pääesitelmän työn ilosta 
piti vuoden 2011 yhteiskuntatieteilijä -palkinnon saaja, pro-
fessori marja-liisa manka. hän kirjoittaa esitelmänsä 
aiheesta myös tässä lehdessä.

kanttoripäivillä puhuttiin myös vakavampaa asiaa palve-
lussuhdelainsäädännön muutoksista. uusi laki tulee voi-
maan kesäkuun alussa. esko jossas selvittää uutta lainsää-
däntöä: mikä tulee muuttumaan ja mikä säilyy ennallaan 
viranhoitoon liittyvissä asioissa.  

pääsiäinen on edessä, ja siihen liittyen jenni urponen kir-
joittaa suomenkielisestä passioperinteestä. artikkeli paljas-
taa, miltä ajalta ovat ensimmäiset passiot suomessa. 

jenni urponen on mukana myös virsikirjan lisävihko-
työssä, ja toisessa artikkelissaan hän kertoo lisävihkotyön 
etenemisestä. työn on tarkoitus valmistua vuoden 2014 lop-
puun mennessä. 

eeva-liisa kolonen kirjoittaa artikkelissaan kanttorien 
työnohjauksesta oman työnohjauskoulutuksensa lopputyön 
pohjalta. 

kevät koittaa ja valo lisääntyy. riemullista pääsiäistä ja 
kirkastuvaa kevättä! n
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p u h e e n j o h t a j a

REAKTIOHERKKYYTTÄ
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H 
elmikuun viimeisen viikon maanantai-illan 
mot-televisio-ohjelma viritti jälleen suuren 
keskustelun kirkon sisällä ja ympärillä. tuon 
illan jälkeen on keskusteltu demoneista, riivaa-

jista ja sairaitten parantamisesta ehkä enemmän kuin 
koskaan. seuraavan sunnuntain aihe – jeesus, pahan 
vallan voittaja – asetti jokaisen jumalanpalvelusta toi-
mittaneen papin ja kanttorinkin miettimään sisältöä 
entistä tarkemmin. mikä on meidän seurakunnan ja 
kirkon viesti? kyseltiin sydän syrjällään ja toivottavasti 
kädet ristissä. 

samalla on puhuttu tietysti paljon muustakin. toivot-
tavasti on myös mietitty, miten tässä taas näin kävi.

reilun kahden vuoden aikana on opittu jotain. ainakin 
reaktionopeus ja -herkkyys on kasvanut kirkossa huomat-
tavasti. kun monella tavalla puurot ja vellit sekoittanut ja 
kirkkoa vähintäänkin kyseenalaisessa valossa tarkastellut 
ohjelma päättyi, ensimmäiselle kommentaattorille annet-
tiin uutisten verran aikaa harkita sanottavaansa. ja hyvin 
hän harkitsi. piispa Tapio Luoma antoi a-studiossa ensim-
mäisenä selkeän ja jopa myöhempää keskustelua linjaa-
van haastattelun. sen jälkeen kirkon johto hyvin laajasti, 
piispat, papit, muut kirkon työntekijät, luottamus henkilöt 
ja seurakuntalaiset ovat kukin tahoillaan ja tavallaan sano-
neet sanottavansa.

keskustelun mahdollisuuksia on lisännyt se, että kir-
kon työntekijät piispoja myöten ovat jo laajasti ja aktii-
visesti mukana sosiaalisessa mediassa. kirkkohallituksen 
hengellinen elämä -verkossa projekti on kantanut hedel-
mää ja näyttänyt vaikuttavuutensa. Blogeja on kirjoitettu, 
Facebookia päivitetty, ja tviittejä lähetetty – jonkun mie-
lestä ehkä jo uupumukseen asti samasta aiheesta. mieli-
piteitten kirjo on laaja, mutta kuitenkin jotain monelle 
yhteistäkin olen nähnyt kirkastuvan. sairaitten puolesta 
rukoileminen kuuluu kirkkoon, mutta pahojen henkien 
ulosajaminen ei.

edelleen jää opittavaa. 
kirkkoherran vastuu on 
varmasti käynyt selväksi. 
on selvää, että kirkko-
herran ja muiden vastuun-
kantajien täytyy tietää, mil-
laista toimintaa oman seu-
rakunnan kirkossa ja 
muissakin tiloissa järjeste-
tään. eikä vain paperilla 
vaan käytännössäkin on 
syytä olla perillä järjestettä-
vien tilaisuuksien sisällöistä. piispat ja ainakin kirkko-
hallituksen kansliapäällikkö ovat linjakkaasti painotta-
neet paikallista harkintavaltaa. se ei ole ollut vastuun 
pakoilua, vaan vastuun uskomista sinne, minne se kirkko-
järjestyksemme mukaan kuuluu. ”kirkon käyttämisestä 
päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai seura-
kuntaneuvosto yhdessä. kirkkoherra valvoo kirkon 
käyttöä.” 

nyt kun on tehty linjauksia, vedetty rajaa ja suljettu 
ovia, on myös vastattava niiden ihmisten hämmennyk-
seen, jotka ovat runsain joukoin ja suurin toivein hakeneet  
apua rukousilloista. mitä kirkko vastaa näiden ihmisten 
kysymyksiin ja hätään? onko meillä halua, kykyä ja varaa 
ottaa heidät ja heidän tarpeensa todesta? enkä puhu nyt 
euroista.  ajattelen, että seurakunnilla ja kirkolla on nyt 
mahdollisuus ja velvollisuus kantaa itse vastuuta.

sitä yhteistä haluaisin olla edelleen ja entistä tarmok-
kaammin etsimässä. hyvän puhumista voi aina lisätä ja 
pahan puhumista vähentää. toinen hyvä lähtökohta on 
kollegiaalisuuden vahvistaminen. olisi terveellistä aika 
ajoin kysyä ainakin itseltä, mitä se merkitsee, että olen 
pappi tai kanttori ja kenties vielä kirkolla töissä? olem-
meko me yhdessä jotain enemmän? haluan uskoa, että 
erilaisista näkemyksistä ja taustoista huolimatta on 
 löydettävissä näky yhteisestä työstä ja yhdestä kirkosta, 
jos siihen on tahtoa. tarve on ilmeinen. meiltä tullaan 
jatkossakin kysymään odottamatta ja yllättäen, mitä sinä 
ajattelet, mitä kirkko opettaa, mikä on totuus. kirkko on 
haastettu, mutta siinä on sen mahdollisuus. n
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VIRKOJAKO VÄHENTÄMÄÄN?

liittoon tulevien kyselyjen perusteella 
vaikuttaa siltä, että monissa seurakun-
nissa talouden uhkakuvien johdosta 
pohditaan vakavissaan henkilöstö-
supistuksia jopa ydintehtäviin, papin 
ja kanttorin virkoihin. useimmissa 
tapauksissa tähän ei pitäisi olla todel-
lista syytä.

tilastot kirkon henkilöstömäärästä 
osoittavat, että papin ja kanttorin vir-
kojen määrä on pysynyt vuosikymmen-
ten ajan hyvin vakaana, viime vuosina 
jopa vähentynyt. samaan aikaan joiden-
kin muiden henkilöstöryhmien työnte-
kijöiden määrä on kasvanut useilla pro-
senteilla.

papin ja kanttorin virkoja uhkaavat 
sekä eläköityminen että työvoimapula. 
seurakunnilla ei yleensä ole suunnitel-
mallista pitkäjänteistä henkilöstöstrate-
giaa, ja siksi henkilöstösäästöjä tarvit-
taessa yleensä mennään sieltä, mistä aita 
on matalin. papin tai kanttorin jäädessä 
eläkkeelle virkaa ei täytetä, vaan se muu-
tetaan vähemmän koulutusta vaativaksi 

tai jopa lakkautetaan. joihinkin pieniin 
seurakuntiin ei ole vuosikymmeniin 
saatu rekrytoitua vakituista kanttoria, 
ja kun pieni seurakunta liitetään suu-
rempaan, teetetään työt suuremman 
seura kunnan viranhaltijoilla ja virka 
lakkautetaan.

seurakunnissa ei useinkaan tulla aja-
telleeksi, että papin ja kanttorin työ-
panos on edullista. kirkon palkkataso 
on matala, ja suhteellisesti matalin se on 
korkeakoulutusta edellyttävissä tehtä-
vissä. hengellisen työn virat ovat työ-
aikalainsäädännön ulkopuolella, joten 
pyhä- ja iltatyöstä tai ylityöstä ei mak-
seta ylimääräisiä korvauksia. jos pap-
pien ja kanttorien hoitamia tehtäviä ale-
taan teettää työsuhteessa olevilla muilla 
työntekijöillä, palkkamenot todennä-
köisesti kasvavat.

papit ja kanttorit tekevät työtä, jota 
ei ole mahdollista ostaa ulkopuoliselta 
palveluntarjoajalta. papin ja kanttorin 
töitä eivät kunta tai valtio ota hoitaak-
seen. jumalanpalveluselämää ei voida 

AnnAmAri joKinEn
akin apulaistoiminnanjohtaja

papit ja kanttorit tekevät työtä, jota ei 
ole mahdollista ostaa ulkopuoliselta 
palveluntarjoajalta.

toteuttaa ilman pappia ja kanttoria.
jos kirkon tulevaisuus halutaan tur-

vata, papit ja kanttorit ovat avain-
asemassa. jäsenten luottamuksen yllä-
pitämiseksi ja uusien jäsenten tavoit-
tamiseksi tarvitaan vahvaa hengellisen 
työn osaamista. esimerkiksi musiikki-
tilaisuudet ovat osoittaneet voimansa 
ihmisten tavoittamisessa ja kosketta-
misessa: jatkuvasti kasvaneet musiik-
kitilaisuuksien kävijä määrät ovat olleet 
harvoja ilon aiheita kirkon muutok-
sessa.

lakkauttamalla papin ja kanttorin 
virkoja seurakunnat tehostavat jäsen-
kadon vaikutuksia: hengellinen toiminta 
seurakunnissa vähenee kilpaa jäsen-
maksutulojen kanssa.

jos seurakunta suunnittelee virkojen 
lakkauttamista tai jäädyttämistä, sen on 
käytävä kirkon yhteistoimintasopimuk-
sen edellyttämät yhteistoimintaneuvot-
telut henkilöstön edustajien (luottamus-
miesten) kanssa. näissä neuvotteluissa 
tulee selvittää, onko virkoihin kohdis-
tuville muutoksille todellista taloudel-
lista tarvetta. useimmissa seurakunnissa 
näin ei ole. Yt-neuvotteluissa on pyrit-
tävä yksimielisyyteen.

akin jäsenkunta tuntee vastuunsa 
kirkon tulevaisuudesta. tämä johtaa 
joskus vääränlaiseen solidaarisuuteen ja 
uhrautumiseen. jää huomaamatta, että 
luopumalla pappien ja kanttorien 
viroista vaarannetaan kirkon perusteh-
tävä. kerran menetettyä virkaa on tule-
vaisuudessa kirkon talouden tiukentu-
essa hyvin vaikea saada perustetuksi 
uudelleen. n
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Kenestä 
Vuoden pappi 2013? 
on jälleen aika miettiä Vuoden pappi 2013 -ehdok-
kaita. Vuoden pappia voivat ehdottaa liiton alaosastot, 
opiskelija järjestöt sekä hallituksen ja valtuuston jäsenet. 
Yksittäisellä jäsenellä on hyvä mahdollisuus saada äänensä 
kuuluviin edustajiensa kautta. hallituksen ja valtuuston 
jäsenet sekä alaosastojen yhdyshenkilöt löytyvät koti-
sivuilta www.akiliitot.fi.

Vuoden pappi -ehdotukset perusteluineen lähetetään 12.4. 
mennessä osoitteella toimisto@akiliitot.fi. ehdotuksessa voi 
käyttää myös kotisivuilta löytyvää lomaketta www.akilii-
tot.fi -> lomakkeet. Vuoden pappi 2013 julkistetaan 
29.10.2013.

Vuoden pappi on ensimmäisen kerran valittu vuonna 
1995, joten valinta tehdään tänä vuonna 19. kerran. n

Kanttoritapaaminen 
Pori Organ Festivalilla
liiton jäsenistön neuvottelukokous pidetään vuonna 2013 
vain pori organ -festivaalilla. kanttoritapaaminen tiis-
taina 11.6.2013 alkaen klo 17 kirkkotuvassa (kirkon lähellä). 
kanttori-urkuriliiton uusi puheenjohtaja Eero Annala ker-
too liiton ajankohtaisista 
asioista. illan konsertin 
urkuri Hans Fagius on 
tavattavissa kirkossa noin 
klo 18. konsertti alkaa klo 
19. 

kahvitarjoilu, vapaa 
pääsy liiton jäsenille. tilai-
suudessa julkistetaan Vuo-
den kanttori 2013.

tarkemmat tiedot ja 
ilmoittautuminen myö-
hemmin.

huom! lahdessa ja loh-
tajalla ei tänä vuonna ole 
liiton jäsentilaisuutta. n

VEROEHdOTUS ON TULOSSA
Tarkasta, että jäsenmaksusi on 
merkitty oikein!

ammattijärjestön jäsenmaksu on verotuk-
sessa vähennyskelpoinen. 
tarkasta, että jäsenmaksusi on merkitty 
oikein veroehdotukseesi. n

a k i p e d i a

Tuntuuko siltä, että aika ei riitä kaikkien työtehtävien 
suorittamiseen ja tärkeitäkin asioita jää tekemättä?

Vastataanko seurakunnassasi eri tahojen toiveisiin 
myönteisesti vain siksi, että ei tiedetä, mihin kaikkeen 
esim. papiston aika oikeasti kuluu?

EraPro on kehittänyt seurakunnan 
koko papiston kaikkien töiden 
yhteistyömäärän hahmottamiseksi

PAPPI 24/7, TÖISSÄKIN 24/7(?)
kokonaistyöajan laskentamallin

Malli huomioi myös ne asiat, joita usein ei 
huomioida kuten satunnaiset tapaamiset, käytävä-
keskustelut, virka-ajot, puhelut iltaisin… valmiste-
lut, jälkityöt…

Mallin avulla seurakunta saa työvälineitä 
toiminnan entistä parempaan suuntaamiseen, 
toimintojen arvottamiseen, jos ja kun kaikkea 
ei voida tehdä, tasapuolisuuteen… Kirkkoherran 
lakisääteiset erityistehtävätkin ovat mukana.

Lisätiedot menetelmästä 
saat henkilökohtaisesti 
era.kurronen@erapro.fi 
tai 040 5632 631.

8 CruX, maaliskuu 2013
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Huumoria 
Satakunnasta
Olikin jo aika jäädä eläkkeelle
olin menossa hautaukseen klo 10. kättelin jo 
kappelille tulijoita ja juttelin yhden skotlan-
tilaisen kanssa. kerroin, että joku varmasti 
kääntää puheen suomalaisesta puheesta, josta 
annan yhden kopion omaisille.

eräs pariskunta kertoi minun vihkineen hei-
dät virkaurani alussa, samoin lupasin yhdelle 
nuoremmalle miehelle jatkavani hänen kans-
saan jutustelua muistotilaisuudessa.

ainoa vain, että hautausaika on klo 14. nyt 
olen uudestaan lähdössä kappelille.

Kissa putoaa jaloilleen
jos yllä oleva sattui vuoden 2013 alussa, on 
syytä valaista dalmatiaani jo virkaurani alku-
vaiheessa. porin teljässä olin menossa kasta-
maan vauvaa kirkon lähellä olevaan kerros-
taloon. olohuoneessa kyselin ensitöikseni 
isältä, missähän me olemme oikein tavanneet 
aikaisemmin.

tehän vihitte meidät, hän änkytti. kiusaan-
tunut tunnelma levisi sukulaisten keskuuteen: 
kas, kun pappi ei edes muistanut parisen vuotta 
sitten vihkimäänsä paria! korkealta ikkunasta 
näkyi kirkkomme.

Yhtäkkiä keksin kysyä: oletteko te kertaa-
kaan vihkimisen jälkeen käyneet tuossa mei-
dän kirkossamme? nyt taas hän joutui sano-
maan, ettemme ole. no, siinähän se sitten onkin, 
etten minä enää teitä muista!

Eero Kavasto
Rovasti, Pori

Oletko 
saanut 
liiton 
uutiskirjettä?
jos et ole saanut uutiskirjettä, voi sähköpostiosoitteesi olla 
väärin jäsenrekisterissämme.

ilmoita sähköpostiosoitteesi liittoon toimisto@akiliitot.fi 
tai päivitä se jäsentietoihin liiton kotisivuilla osoitteessa 
www.akiliitot.fi -> jäsentietojen muutos. kotisivuilla voit 
myös itse tehdä jäsentietojen muutokset suoraan jäsenre-
kisteriin. työnantajan muutos täytyy aina itse ilmoittaa liit-
toon! n

a k i p e d i a

MATKAKORVAUSTEN 
VEROLLISUUS
Työnantajaseurakuntani on alkanut yhtäkkiä periä 
ennakonpidätystä virkamatkojeni matkakustannus
ten korvauksesta. Onko verotuskäytäntö muuttu
nut; eivätkö matkakorvaukset olekaan enää vero
vapaita?

Seurakunnat ovat vuodesta 2013 lähtien velvollisia ilmoitta-
maan verottajalle palkansaajille maksamistaan kilometrikorva-
uksista. Verohallinto on myös antanut ennakkopäätöksiä matka-
korvausten verollisuudesta. Tämä on aiheuttanut hämmennystä 
monissa seurakunnissa ja käytäntöjen muuttamista joissain seu-
rakunnissa.

Verotuskäytäntö on kuitenkin pidettävä seurakunnissa ennal-
laan. Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustan-
nusten korvaamista koskevat määräykset ovat edelleen sellaisi-
naan voimassa. Verolainsäädännössä tapahtuneet muutokset eivät 
vaikuta siihen, mitkä matkat tulee korvata Kirkon yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen mukaisesti. Korvaus tulee maksaa entiseen 
tapaan verottomana.

Seurakunnat ovat saaneet asiasta ohjeen Kirkon työmarkkina-
laitokselta. Kirkon pääsopijaosapuolet pyrkivät selvittämään syn-
tyneet ongelmatapaukset verohallinnon kanssa.

Lähetä oma kysymyksesi os. edunvalvonta@akiliitot.fi
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Vastuullinen kesätyö hanke
Kirkon akateemiset ja Kirkon alat yhteistyössä

jo vuosituhannen alusta monia yhtei-
siä hankkeita toteuttaneet liitot, kir-
kon akateemiset aki ry ja kirkon 
alat ry, ovat kirkon Vastuullinen 
kesätyö -hankkeen taustalla, mutta 
mukaan ovat tervetulleita kaikki seu-
rakunnan työntekijät. 

tarkoituksemme on kutsua seura-
kuntien työntekijät antamaan nuorille 
kesätyöntekijöille hyvä kokemus työ-
elämästä. pari viikkoa hautausmaalla 
haravoimassa tai kesäkerhon apulai-
sena on monen ensimmäinen kosketus 
työelämään – tehdään siitä yhdessä tur-
vallinen ja iloinen kokemus. annetaan 
myös kotipaikkakunnalla viesti, että 
seurakunta haluaa kantaa vastuuta 

Hyvän kesätyön 
periaatteet

• Mielekäs työ ja 
   kohtuullinen palkka
• Hyvä kokemus työn 
    hakemisesta
• Perehdytys ja ohjaaminen
• Oikeudenmukaisuus ja    
    tasapuolisuus
• Kirjallinen työsopimus ja 
    työtodistus

ritvA rAsilA  EsKo jossAs
kirkon alat rY kirkon akateemiset aki rY

nuoristaan ja antaa heille luottamusta 
tulevaisuuteen.

Luottamusmiehet tukihenkilöinä
luottamusmiehemme ovat luvanneet 
huomioida nuoria kesäduunareita 
tukihenkilöinä sekä reiluina ja kuun-
televina aikuisina. tämä rooli sopii 
myös kaikille muille työntekijöille.

kiitämme lasten ja nuorten säätiötä, 
jolta olemme saaneet idean hankkee-
seen. toiminnanjohtaja Eila Kauppi-
nen on luvannut seurata, mitä seura-
kunnissa tapahtuu kesän mittaan.  
jotain mukavaa myös arvotaan mukana 
olijoiden kesken. n

Irja Askola ja Björn Vikström antavat 
piispallista tukea nuorille kesätyöntekijöille. 
Vastuullinen kesätyö -hanke on 
kehitetty Lasten ja nuorten säätiössä. 
Toiminnanjohtaja Eila Kauppinen (oik.) 
kertoi hankkeen ideasta piispoille. 

Kuva: Ritva Rasila
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Nostalgiatoiminta eläkeläisjäsenille
syksyllä 2013 järjestetään ensimmäistä kertaa omaa 
toimintaa kanttori-urkuriliiton eläkeläisjäsenille. 
tätä kutsutaan nostalgia-toiminnaksi, ja sitä val-
mistelee eläkeläisjäsenistä koostuva nostalgia-
ryhmä.

nostalgian nimissä lähdetään laivalla Tallinnan-
matkalle 28.–29.9.2013. matkaohjelmassa on seurus-
telun ja yhteisen aterioinnin lisäksi osallistuminen 
tallinnan suomalaisen seurakunnan sunnuntain mes-
suun. matkalaiset vastaavat osaltaan messun musii-

kista. matkan aikana tutustutaan myös tallinnan uuteen 
taidemuseoon kumuun.

henkilökohtaiset kutsut liiton eläkeläisjäsenille on 
lähetetty sähköpostitse ja kirjeitse. mukaan mahtuu enin-
tään 30 osallistujaa, ja paikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. huom! osallistuminen edellyttää liiton 
jäsenyyttä. puolisot ovat tervetulleita mukaan. myös pap-
pisliiton eläkeläisjäsenet voivat osallistua, mikäli tilaa 
jää. ilmoittautumiset tuija.kukkonen@akiliitot.fi tai   
09 4270 1503. n

CruX, maaliskuu 2013 11
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Hyvillä mielin
Kohtaamisia kanttoripäivillä
mArjUKKA AnDErsson
a-kanttori, lauttasaaren seurakunta

Kuva: Marjukka Andersson
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lappeenrannan kanttorit soittivat yhdessä 
tervetulomusiikkia vieraille.

k a n t t o r i p ä i V ät



Hyvillä mielin
Kohtaamisia kanttoripäivillä

K 
anttoripäivien kokoontumiset 
tapahtuivat hyvin toimivas-
sa lappeenranta-salissa. ava-
jaisten otsikkona oli hauskas-

ti ”laulun laaja kotimaa”. Varmasti 
jokaisen vierailijan päässä äänettömä-
nä soiva karjalaisten laulu ei jättänyt 
mieltä ja tietoisuutta kylmäksi, karja-
lan laulumaille oli saavuttu!

kanteleet helähtelivät kaupungin 
kanttoreiden soittaessa yhdessä tervetu-
lomusiikkia meille vieraille. avajaisia 
johdattelivat kanttorit Marjo-Riitta 
Lehtonen, Timo Vikman ja Toni Pus-
sinen leppoisalla, mutta joustavalla ta-
valla. lappeenrannan kirkot esiteltiin 
sukkelasti kuvina, kaikki kanttorit li-

venä lavalla. kolmihenkinen improvi-
saatioteatteri piste hauskuutti yleisöä. 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Heikki Järvenpää piirsi muualta tul-
leille kuvaa lappeenrannan kaupun-
gin nykyisestä elämästä. mutta mitä ih-
mettä? lappeenrannan kanttorit mars-
sivat lavalle riviin oranssit reput seläs-
sään. he esittäytyivät reppukanttoreik-
si, oppaiksi tarvittaessa tietä kysyvälle. 

mistä me matkalaiset olimme tul-
leet? neljänsadan kanttorin esittely 
olisi ollut hurja homma. laulumailla 
oli pulmaan keksitty oiva ratkaisu. to-
ni pussinen soitti pätkän maakuntalau-
lua, ja sen omaksensa tunnistavat al-
koivat laulaa ja nostivat käden pystyyn. 

saimme sävelten siivin hauskan kuvan 
joukon maantieteellisestä koostumuk-
sesta.

Ulla Tuovinen toivotti kanttorit 
terve tulleiksi päiville, kirkkoherra 
Jukka Lehtinen piti alkuhartauden, jo-
hon kuului muun muassa hänen sa-
noittamansa laulu ”hyvillä mielin täs-
sä istun, kun virka meitä yhdistää...” 
tuhansin kielin -sävelmällä laulettuna. 
Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikai-
nen käväisi lavalla aplodikylvyssä, jol-
la kiitettiin hänen suurta panostustaan 
päivien suunnitteluun ja toteutukseen. 
suuren säveltäjän Egil Hovlandin 
muistoa kunnioitettiin hiljaisella het-
kellä.

Kuin taivas ja hanki Suomen, ovat värisi puhtahat... Sinivalkoinen lippu liehui kauniina 
talvipäivänä Lappeen kirkon sankarihautausmaan reunalla. Oli Runebergin päivä. Oli myös päivä, 
jolloin kanttorikunta lähti vaeltamaan kukin omalta seudultaan kohti Lappeenrantaa odotettuun 
tapaamiseen kanttoripäiville. Päivät pidettiin 5. – 7.2.2013.
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reppukanttorit tarjoutuivat 
oppaiksi tietä kysyville.

CruX, maaliskuu 2013 13



Työn ilo pää(n)asia
päivän seminaarin piti Vuoden 2011 
yhteiskuntatieteilijä, professori, Ft, 
Ytm Marja-Liisa Manka, joka pystyi 
pitämään ammattikuuntelijoidenkin 
mielenkiinnon hereillä kaksituntisel-
la (! ) lähes yksinpuhelullaan. 

hän lähti liikkeelle hauskoilla tari-
noilla aihettaan maustaen ajatuksesta, 
että näkökulmaa työtä kohtaan voisi 
muuttaa sen pohtimisesta, mikä on 
huonosti, voimavaralähtöiseen työhy-
vinvointimalliin, jossa huomio suun-
nataan työn ja yksilön voimavaroihin 
ja niiden lisäämiseen. hän piti esillä 

myönteisten tunteiden positiivista 
merkitystä. niiden päivittäinen koke-
minen lisää henkilökohtaisia voimava-
roja. hän iskosti mieliimme: innostus, 
myötäeläminen ja energia tarttuvat. 
positiivinen vuorovaikutus synnyttää 
myönteisiä tunteita. se lisää luotta-
musta itseen ja toisiin, vapauttaa luo-
vuutta ja kekseliäisyyttä. positiiviset 
tunteet auttavat näkemään kokonai-
suuksia ja lisäävät kokemusta yhteisöl-
lisyydestä.

työhyvinvointia voi pohtia ihan to-
sissaan ja siihen voi vaikuttaa! työn-
ilojulistuksessa 2013 hän kehotti: 
”nähkäämme jokaisessa jotain hyvää. 

kysytään toiselta, miten hän haluaa it-
seään kohdeltavan.” sekä: ”toimivat 
työnteon tavat muodostavat työrauhan 
perustan. ’peiliin katsominen’ on tär-
keää itsetuntemuksen kehittämiseksi. 
riittävä uni, huvittelu, rentoutumi-
nen, ovat keinoja, lisätä omaa tyytyväi-
syyttään.” esimiehen ominaisuuksista 
hän mainitsi: ”on tärkeää, että esimie-
heen voi luottaa, että hän kohtelee alai-
siaan ystävällisesti ja kohteliaasti, että 
hän kunnioittaa työntekijöiden oi-
keuksia.” hän valoi meihin positiivis-
ta asennetta: ”työtyytyväisyyden edis-
tämiseksi voidaan tehdä paljon, jos asi-
aan tartutaan.”

Värien ja ilon ilta
reppukanttorit ohjasivat joukko-
ja busseihin illan suussa. kyyti vei 
sammonlahden kirkolle, jossa altta-
rin sivustoille oli ladattu sähköiseen 
äänentoistoon liittyvät huimat lai-
tepatteristot. mikit odottivat lapsia, 
joita alkoi konsertin alkaessa tulvia 
kirkkoon pitkin käytäviä. iloiset sä-
velet nousivat uudesta lasten virsi-
kirjasta. neljän lapsikuoron iloiset ja 
innokkaat äänet täyttivät kirkon jo-
kaisen nurkan Mari Torri-Tuomisen 
johtaessa kuoroja energisellä taval-
laan. tapahtumassa oli silmälle iloa 
ja korville myös. kuoroja säesti Pek-
ka Laukkarinen ja kumppanit. to-
ni pussinen mausti muutamaa laulua 
urkujen vienolla helinällä. 

Vanhan musiikin yhtye sonus Bo-
realis johtajanaan imatran kanttori Jo-
hannes Vesterinen ihastutti lappeen-
rannan kirkon myöhäiskonsertissa 
kuulijoita vanhoilla kirkko- ja koulu-
lauluilla. Yhtyeen soittimistoon kuu-
lui tutumpien vanhan musiikin soitti-
mien lisäksi krummhorneja, sinkkejä, 
vihuela, sorduna, ranketti ja niin edel-
leen. ihastuttavaa  musiikkia ja ihas-
tuttava esitys! lappeen marian kirkos-
sa oli mahdollisuus kuunnella noste 
Quintetin esitystä ”rytmimusiikkia 
raamatusta”.
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professori mankan mukaan 
työtyytyväisyyden edistämi-
seksi voidaan tehdä paljon, 

jos asiaan tartutaan.
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Toinen päivä
aamu alkoi kelttiläisellä hartaudella. 
päivä oli jaksotettu hauskasti karja-
laisten laulun säkein. 

”...riemun suuri soitto...” käsitteli 
kanttorin oman hengellisen elämän 
hoitamista hiippakuntasihteeri Liisa 
Seppäsen johdolla.

”...Suomen surut soittelee...” mut, 
psykologi Ava Numminen piti tutki-
muskatsauksen ja pohti sen herättämiä 
ajatuksia kanttorin työn kannalta. 
tutkimustulokset kannustavat viljele-
mään kaikenlaista laulamista ja musi-
sointia ihmisten parissa: ”kuorossa 
laulaminen merkitsee uusien ystävien 
saamista, myönteisiä tunne koke-
muksia,  virkeyttä sekä henkistä ja 
hengellistä vireyttä. omasta tai lähio-
maisten depressiosta kärsivät ja omai-
sen kuolemaa surevat ihmiset kokevat 
kuorossa laulamisen erittäin tärkeäk-

Kuva: Marjukka Andersson
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lappeenrannan seurakuntien lapsikuorojen riemukas konsertti.

musiikilla on terapeuttinen voima. musiikki lohduttaa ja 
ilahduttaa, kertoi psykologi Ava numminen.



si. kuoron sosiaaliset suhteet ja itse 
laulaminen auttavat kestämään vai-
keissa elämäntilanteissa”, siteerasi ava 
numminen tutkimustuloksia. musii-
killa on terapeuttinen voima! musiik-
ki lohduttaa ja ilahduttaa. musiikki 
toimii siltana muihin ihmisiin ja/tai 
henkisten/hengellisten kokemusten 
välittäjänä, vakuutti tutkija. musiikis-
sa on voimaa! seurakunnissa on valta-
vat mahdollisuudet harjoittaa musiik-
kia eri-ikäisten parissa vanhuksia 
unohtamatta. Yli 65-vuotiaita suoma-
laisia on jo tänään yli miljoona.

”Ei oo meillä rikkautta...” akin toi-
minnanjohtaja Esko Jossaksen ja laki-
mies Heidi Elvilän puheenvuorot ve-
tivät virkakunnan vakavaksi. saimme 
tietoa kanttorin aseman muutoksista 
palvelussuhdelainsäädännön muuttu-
essa 1.6.2013. uusi tieto ei ilahdutta-
nut.

”...vaan on laulun runsautta...” oli 

mainio idea päästää kanttorit irti edel-
lisen session jälkeen, eli järjestää yhtei-
nen laulutilaisuus lappeen kirkkoon. 
hiippakuntakanttori Hanna Remes 
johdatteli joukkoa uusien kuoroteos-
ten maailmaan. laulu raikui ja virkis-
ti varmasti jokaisen mukanaolijan 
mieltä ja sielua!

”Lauluna sen kosket kuohuu...” ettei-
vät uudet konstit olisi jääneet käyttä-

mättä, lähdettiin lappeen kirkosta 
joukolla kahteen suureen kauppakes-
kukseen flash mobbailemaan. kes-
kuksissa kajautettiin sibeliuksen soi 
kunniaksi luojan. eräs kuulija huo-
kaili tyytyväisenä: ”tämähän oli ihan 
kuin olisi ollut kirkossa.”

”Onnen päivän koitto” sisälsi näkö-
alapaikkoja työn ilon löytämiseen. 
omaan valintaani kuului aihe ”kant-
tori vaikuttajana”. paneelikeskustelus-
sa olivat kanttori-urkuriliiton pu-
heenjohtaja Eero Annala, kirkollis-
kokousedustaja Matti Huomo, hiippa-
kuntasihteeri Kati Pirttimaa sekä 
juko:n luottamusmies, kanttori An-
na Tasala. keskustelun virittelijänä 
toimi akin apulaistoiminnanjohtaja 
Annamari Jokinen. antoisan keskus-
telun pääkohdiksi nousivat: kanttori 
voi vaikuttaa, kanttorin tulee pyrkiä 
vaikuttamaan, kanttorin tulee ylläpi-
tää tuntemus omista oikeuksistaan. 
Virkaehtosopimukseen ja oikeuksiin 
tutustuminen on tärkeää. 

illan ohjelmaan kuului lappeenran-
nan kaupunginorkesterin konsertti 
lauritsalan kirkossa. orkesterin joh-
taja Tibor Bogányi oli ottanut kantto-
rikunnan kauniisti huomioon ohjel-
mistoa suunnitellessaan: händeliä, 
Csikyä, Buxtehudea, ja illan parhaana 
yllätyksenä loppunumerona händelin 
halleluja yleisön laulamana. laulussa 
oli voimaa! päivän kruunasi yhteinen 
illallinen.

Kolmas päivä
kolmannen päivän aamuna olisi voi-
nut mennä kuuntelemaan aamuhar-
tauden jälkeen pohdintoja tulevai-
suuden kirkkomusiikkimaailmasta 
otsikolla ”suloisessa suomessamme” 
-seurakuntien musiikkimaisema 
2023.

kaikki päättyy aikanaan. niinpä 
nämäkin mainiot kanttoripäivät päät-

jukon luottamusmies Anna tasala (vas.), hiippakuntasihteeri Kati pirttimaa, 
puheenjohtaja Eero Annala ja kirkolliskokousedutaja matti Huomo paneelikes-
kustelivat siitä, miten kanttorit eri tehtävissä voivat vaikuttaa ammattikunnalle 
tärkeisiin asioihin.

”seuraavat 
Kanttoripäivät 

pidetään oulussa 
helmikuussa 

2015.”

Kuva: Annamari Jokinen
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tyivät juhlalliseen messuun lappeen 
kirkossa. piispa Seppo Häkkinen toi-
mi liturgina ja saarnaajana. musiikki 
syntyi toni pussisen, Jukka Perkon, 
lappeenrannan rovastikunnan kant-
torikuoron ja läsnä olevien, upeasti 
laulavien kanttoreiden yhteisvoimin. 

päivät olivat mukavat, rentouttavat 
ja hoitavat. nuorten kollegojen runsas 
osallistuminen päiville ilahdutti. lap-
peenrannan porukka taisi hyvän tun-
nelman luomisen salaisuudet. kauniis-
sa karjalassa kajahti laulu ja juttu luis-
ti. tuiki tärkeät kuulumiset ehdittiin 
vaihtaa tuttujen kanssa ja kotiin läh-
dettiin hyvillä mielin! ”Voimia ja iloa 
työhön!” huudahdeltiin kollegoille ko-
timatkalle lähtiessä. n

laulamisen iloa. Kanttorit tutustumassa uuteen 
kirkkomusiikkimateriaaliin lappeen kirkossa.

juhlamessun kuoro lappeenrannan kanttoreiden kuoro 
johtajanaan toni pussinen.

Kuvat: Marjukka Andersson

CruX, maaliskuu 2013 17



Työnilo 
– pää(n)asia

E
rityisen tärkeätä työnilo on sil-
loin, kun jatkuvat kriisit, epä-
varmuus, kiire ja henkinen 
paine rikkovat työn tekemisen 

rauhaa – eli juuri nyt.  ne saattavat 
johtaa myös työn mielekkyyden ka-
toon ja jopa avuttomuuteen, tuntee-
seen, ettemme voi vaikuttaa asioihim-

me. ja kuitenkin vaikuttamisen tunne 
on hyvinvoinnin keskeinen aines.

kenenkään etu ei ole, että vajoam-
me toivottomuuteen ja valittamisen 
kierteeseen. myönteiset tunteet sen si-
jaan auttavat näkemään kokonaisuuk-
sia, siitä kertovat monet tutkimukset. 
ne vapauttavat luovuutta ja mahdol-

listavat uudet ajatukset, teot ja suhteet, 
mistä syntyy työnantajalle tulevaisuu-
den arvoa. ilo tarttuu asiakkaisiinkin 
– jopa puhelimen välityksellä – ja pa-
rantaa palvelun laatukokemusta. to-
ki itsekin hyödymme myönteisyydes-
tä, koska se kartuttaa henkilökohtai-
sia voimavarojamme kuten elämän-

mArjA-liisA mAnKA
proFessori, tampereen Yliopisto, johtamiskorkeakoulu

Olen julistanut aina tammikuussa työniloa, alussa tosin 
työrauhaa, jo seitsemän kertaa Suomeen. Idea syntyi kerran 
juoksulenkillä oltuani parissa jumissa olevassa työyhteisössä, 
joista toinen oli seurakunta. Pohdin, miten kummallista on, 
että ihmiset haaskaavat voimansa  konflikteihin ja 
kuitenkin niin yksinkertaisilla asioilla voitaisiin ratkaista 
pulmatilanteet. Siihen ei tarvittaisi edes rahaa, vaan ihmisiksi 
olemisen taitoja. Niinpä olen toivonut, että julistuksesta välit-
tyisi viesti jokaisen mahdollisuudesta vaikuttaa työhönsä.
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hallinnan tunnetta, sitkeyttä ja jopa 
terveyttä ja onnellisuutta. 

työnilo on työnantajan näkö-
kulmasta pääomaa, koska hyvinvoivat 
ihmiset tekevät työtään antaumuksel-
la. se on myös itse kunkin päänasia, 
koska jokainen tulkitsee omaa työyh-
teisöään omien asennesilmälasiensa lä-
pi. toisen mielestä kaikki on hyvin, 
toinen taas näkee paljon puutteita.

Valittamisesta vaikuttamiseen
työhyvinvointitalkoot kannattaa 
aloittaa näkökulman vaihdoksesta: 
ongelmien sijasta alamme kiinnit-
tää huomiota toiveisiin ja ratkaisui-
hin. Vaikka työnilo ei kuuluisikaan 
sanavarastoomme – perinteen mu-
kaanhan työtä on tehtävä otsa hiessä  
– ryhtykäämme etsimään arjesta po-
sitiivisia poikkeamia kuten onnis-
tumisia toistemme ja seurakunnan 
jäsenten kanssa. ensiavuksi sallit-
takoon vaikkapa valittajien kuoron 
perustaminen, jonka avulla voim-
me nostaa yhdessä, ei vain käytävil-
lä, hyvinvoinnin esteet tietoisuuteen 
ja ryhtyä sen jälkeen tositoimiin nii-
den ratkaisemiseksi. suomessahan 
on perustettu ensimmäinen valittaji-
en kuoro jo vuosia sitten, ja idea on jo 
levinnyt maailmallekin kulovalkean 
tavoin. kuorossa voidaan nostaa esil-
le kaikkia mahdollisia huolenaiheita 
kuten, miksi metripizza on vain puo-
len metrin mittainen tai miksi minul-
la on kurja esimies tai alainen.

toimivat työnteon tavat muodosta-
vat työrauhan perustan: jokaisen on 
hyvä tietää oma osansa yhteisten ta-
voitteiden saavuttamisessa ja oma  ta 
sananvaltaa niihin pääsemiseksi.  työ-
paikan ilmapiiri näyttää kuitenkin 
olevan kaikkien sukupolvien tärkein 
työurien jatkamiseen vaikuttava 
 peruste. sen jäljessä tulevat työnteon 
mielekkyys, palkitseminen ja esimie-
hen tuki. näin kertoo uusin tutki-
muksemme.

Yhteisöllisyys kasvattaa sosiaalista 
pääomaa, jonka on todettu vähentävän 
sairastamista ja edistävän mielen-
rauhaa. pääomaa karttuu yhdessä toi-
mimisen asenteesta. luottamuksen ra-
kentamisessa tarvitaan kumpaakin osa-
puolta, esimiestä ja työntekijää, mutta 
ennen kaikkea jokaisen ja kaiken-
ikäisten työpanoksen arvostamista.  

työntekijät eivät odota esimieheltä 
suuria ihmeitä, vaan sitä, että hän oli-
si reilu, kuuntelisi ja olisi läsnä, toki 
palautettakin hänen toivotaan antavan. 
työntekijältä puolestaan toivotaan 
työyhteisötaitoja: aktiivista puheeksi 
ottamista,  auttamista ja kiinnostumis-
ta työkavereiden työstä.  jos jokin asia 
jää minua vaivaamaan, otan sen esille 
asianosaisen kanssa enkä jää purka-
maan huoltani parhaimmalle kaverille  
tai haudo sitä aamuyön pimeinä tun-
teina hikisessä vuoteessani.

Kirjoitetaan uusiksi  
kultainen sääntö
on tärkeätä nähdä jokaisessa ihmi-
sessä jotakin hyvää. toista ei kan-
nata kohdella kuten haluaisit itseäsi 
kohdeltavan, vaan häneltä voi kysyä, 
mitä hän itse toivoo. ihmisiksi olemi-
sen perustaidot kuten tervehtiminen, 
kiittäminen ja kehuminen edistävät 
vastavuoroisuutta, mutta myös hy-
vän puhuminen selän takana. lopete-
taan myös syntipukkien etsiminen ja 
 ollaan vastuullisia työyhteisön jäseniä.

kovassa kiireessä emme yllä par-
haimpaamme, vaikka stressi on posi-
tiivista tiettyyn rajaan asti. jotta aja-
tuksemme kirkastuisivat, tarvitsisim-
me harvennushakkuutta omassa pääs-
sämme. tämä tuli mieleeni ikkunas-
tamme aukeavasta puistosta. puutar-

huri hoiti sitä harventamalla liiat puut, 
jotta aurinko voisi paistaa aluskasvil-
lisuuteen ja tuuli voisi kuivattaa liian 
kosteuden.  hän kertoi, että samalla 
myös taimiamme kiusaavat lehtokoti-
lot vähenisivät. mitkä ovat oman pää-
si nilviäisiä, jotka nakertavat mieltäsi? 

jouduin syksyllä olemaan sairauslo-
malla nilkan leikkauksen vuoksi. me-
nin mökille potemaan. heti kyynär-
sauvoilla pihalle päästyäni huomasin 
ison kiven, johon oli kasvanut sydä-
men muotoinen sammal. tuskin se sii-
hen kahdessa viikossa ilmestyi, mut-
ten vain ollut sitä nähnyt kiireiltäni. 
siispä nähdäkseen on pysähdyttävä. 
läsnäolotaidot auttavat priorisoimaan, 
mutta myös tunnistamaan omia tun-
teita. hyvin monelta on kadonnut yh-
teys omaan itseen. luontokin edistää 
rauhoittumista, koska se jo muutaman 
minuutin annoksena elvyttää. 

Muutakin kuin työtä
kenenkään elämä ei ole pelkkää ruu-
suilla tanssimista tai sileillä asfalt-
titeillä juoksemista, vaan kohtaam-
me myös muhkuraisia metsäpolkuja. 
umpikujakin saattaa olla hyvä mat-
kaan lähettäjä, koska se pakottaa 
meidät keksimään vaihtoehtoisia reit-
tejä ja antaa rohkeutta lähteä uusiin 
maastoihin. 

elämässä on hyvä olla muutakin 
kuin työtä, tee siis joka päivä jotakin 
mukavaa. kirjaa päivittäin ilonaiheita,  
koska se voimistuu, mihin huomionsa 
suuntaa. kaverit, harrastukset ja lii-
kunta vaikuttavat meihin myös posi-
tiivisesti. n

Toivotan kaikille valoa, iloa ja työn te-
kemisen rauhaa!

 

”ihmisiksi olemisen perustaidot 
edistävät vastavuoroisuutta.”
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Kirkon henkilöstölait 
täysremonttiin

U
udistuksella ei niinkään haet-
tu muutoksia yksityiskohtiin. 
tavoitteena oli saattaa kirkon 
henkilöstöä koskeva lainsää-

däntö vastaamaan muun julkissek-
torin vastaavia säädöksiä. asiaa val-
misteltiin pitkään ja perusteellisesti 
vuodesta 2004 lähtien. uudistuksen 
tiimoilta eri tahot järjestävät kou-
lutusta ja informaatiota. muutok-
set koskevat kirkon virkasuhteeseen 
otettua henkilöstöä. Virkasuhde pää-
tettiin edelleen säilyttää pääasialli-

sena palvelussuhteen muotona kir-
kon hengellisessä työssä, vaikka työn 
luonne ei sitä kaikkien kohdalla edel-
lyttäisikään.

Kanttorin virkojen täyttö 
seurakuntaan
Virantäyttöön liittyvistä kysymyk-
sistä suurin muutos tulee kanttorin 
kohdalle. tähän asti virka on täy-
tetty tuomiokapitulin ja seurakun-
nan yhteistoiminnassa. jatkossa ka-
pitulin osuus pyyhkiytyy kokonaan 

pois ja prosessi hoidetaan kokonaan 
seurakunnassa. suurin osa viran täy-
töistä tapahtunee ongelmitta uudis-
tuksen jälkeenkin. eräillä kohdin 
seura kunnilla saattaa kuitenkin olla 
asiantuntemuksen puutetta sen arvi-
oinnissa, ovatko kaikki hakijat kou-
lutuksensa puolesta päteviä. seura-
kunnat tarvitsevatkin opastusta ja 
ohjausta uudistuksen jälkeisessä ti-
lanteessa. 

kirkkoherran ja kappalaisen virko-
jen täyttöön ei tässä paketissa tullut 

EsKo jossAs
akin toiminnanjohtaja

Kirkon henkilöstöä koskevat palvelussuhdelait uudistuvat rakenteellisesti ja sisällöltään. 
Uudistuksen läpimeno varmistui vuoden vaihteessa, kun kirkkolain muutokset läpäisivät 

eduskuntakäsittelyn. Kirkkojärjestykseen tulevat henkilöstöä koskevat muutokset menivät läpi 
kirkolliskokouksessa syksyllä 2010. Kaikki uudistuneet pykälät tulevat voimaan 1.6.2013. 
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muutoksia. seurakuntapastorin virka 
säilyy tuomiokapitulin määräysvirka-
na; kuitenkin seurakunnan vaikutus-
mahdollisuuksia lisättiin, mikä lähin-
nä kirjannee jo olemassa olevan tilan-
teen.

kirkkoherran virkoja lukuun otta-
matta seurakunta voi asettaa valitse-
malleen työntekijälle korkeintaan kuu-
den kuukauden mittaisen koeajan, jo-
ka muilla aloilla jo on ollut vakiintu-
neena käytäntönä. Viran täyttöön liit-
tyvänä uudistuksena on koko henkilös-
tön kohdalla se, että valtakirjaa ei enää 
anneta. sen tilalle tulee uusi asiakirja, 
viranhoitomääräys. se ei vain anna oi-
keutusta kyseiseen virkaan, vaan sen 
tulee sisältää myös keskeiset virkaan 
liittyvät velvoitteet ja oikeudet.

Irtisanominen tulee 
mahdolliseksi, 
kurinpitomenettely poistuu
Valtakirjaviroissa irtisanominen ei tä-
hän asti ole ollut mahdollista, tai se on 
edellyttänyt pappien kohdalla pitkää 
ja vaivalloista kurinpitomenettelyä. 
nyt kurinpito perinteisessä muodos-
saan poistuu kokonaan. muutos on 
periaatteellinen ja liike kohti nyky-
aikaa. toki pappi edelleen on velvol-
linen opettamaan oikein ja elämään 
virkansa arvon mukaisesti. seuraa-
mukset mahdollisista rikkeistä ovat 
samat kuin ennen. niitä vain ei enää 
kutsuta kurinpidoksi. 

Varsinainen muutos koskee niin sa-
nottuja taloudellisia ja tuotannollisia 
irtisanomisperusteita, jotka nyt tulevat 
myös seurakuntien arsenaaliin. pelk-
kä rahojen loppuminen ei vielä riitä ir-
tisanomisten perusteeksi, vaan seura-
kunnan koko taloustilanne on otetta-
va tarkasteluun ja etsittävä muitakin 
säästökohteita kuin henkilöstö. sa-
moin on seurakunnissakin käytävä uu-
tisista tuttu yhteistoiminta- eli Yt-me-
nettely. pappien kohdalla irtisanomis-
päätöksen tekee tuomiokapituli seura-
kunnan aloitteesta. tuomiokapituli 

voi pappien kohdalla olla itsekin aloit-
teellinen ja tehdä irtisanomispäätök-
sen seurakuntaa kuultuaan.

irtisanomisperusteiden tulee aina 
olla asiallisia ja painavia. eräillä viran-
haltijoilla, kuten perhevapaalla olevil-
la ja luottamusmiehenä toimivalla, on 
erityinen irtisanomissuoja.

Lomautus kuten muilla aloilla
lomautusta ei tähän mennessä ole 
kovin paljon käytetty talouden so-
peuttamiskeinona, vaikka se on ollut 
mahdollista 1990-luvun kuuluisasta 
lamasta lähtien. nyt säädökset muut-
tuvat työsopimuslain mukaisiksi. Vi-
ranhaltija voidaan lomauttaa toistai-
seksi tai määräajaksi. jos lomautusta 
käytetään tilapäisenä sopeuttamis-
keinona, sen pituus saa olla enintään 
90 päivää. lomautuspäätöksen tekee 
myös pappien kohdalla seurakunta, 
mutta sen on ensin pyydettävä tuo-
miokapitulin lausunto.

kirkkoherraa ei voida lomauttaa, 
tuskin myöskään seurakunnan ainoaa 
kanttoria tai diakoniatyöntekijää.

Työnantajan velvollisuudet 
selkiytyvät
seurakunta tai seurakuntayhtymä 
määritellään nyt kaikkien viranhal-
tijoiden työnantajaksi. samalla tode-
taan, että tuomiokapitulilla on eräitä 
henkilöstöhallinnollisia ja työnanta-
javelvoitteita pappien suhteen. Varsi-
nainen työnantaja kapituli kuitenkin 
on vain omille työntekijöilleen.

työnantajan moninaiset vastuut ja 
velvoitteet on nyt selkeästi kirjattu la-
kiin.

Määräaikainen virka vain 
perustellusti
Virkasuhteeseen otetaan pääasiassa 
toistaiseksi. jos otetaan määräaikai-
seen virkaan, määräaikaisuudella on 
oltava selkeä peruste. tämä voi mer-
kitä suurtakin muutosta nykyiseen ti-
lanteeseen ja käytäntöihin.

Pakolliset virat
pakollisina säilyvät kirkkoherran, 
kanttorin ja diakoniatyöntekijän vi-
rat. tuomiokapitulin päätöksellä 
kaikki voidaan kuitenkin tilapäises-
ti jättää täyttämättä. uutta on se, että 
kanttori ja diakoniatyöntekijä voi olla 
myös osa-aikainen. 

Lähiesimies
muun muassa uudistuneen palkkaus-
järjestelmän yhteydessä on keskustel-
tu lähi- tai väliesimiesten asettami-
sesta seurakuntiin. papin oleminen 
tällaisessa tehtävässä on tähän asti ai-
nakin säädösten valossa ollut vaike-
aa tai mahdotonta, koska kukaan tai 
mikään ei oikeastaan ole voinut tehdä 
päätöstä asiasta. nyt selkeästi sano-
taan, että kirkkovaltuusto (yhtymässä 
seurakuntaneuvosto) voi päättää, että 
muu pappi kuin kirkkoherra voi olla 
kirkkoherran alaisten työntekijöiden 
esimies. tämäkin muutos on omiaan 
selkiyttämään tilannetta ja lisäämään 
paikallista toimivaltaa. n

Esko jossaksen mukaan uudistuksen ta-
voitteena oli saattaa kirkon henkilöstöä 
koskeva lainsäädäntö vastaamaan muun 
julkissektorin vastaavia säädöksiä.
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k i r k o n  e r i t Y i s V i r a s s a

Vankilapappi tukee 
elämänhallintaa

V 
ankeuslaki 2006 määrittelee 
vankeusrangaistuksen tarkoi-
tuksen näin:

Vankeuden täytäntöönpanon 
tavoitteena on lisätä vangin valmiuksia 
rikoksettomaan elämäntapaan edistämäl-
lä vangin elämänhallintaa ja sijoittumis-
ta yhteiskuntaan sekä estää rikosten teke-
minen rangaistusaikana. (Vankl 1l 2§)

Vankilapappi työskentelee osana 
vankilan kuntouttavaa henkilökuntaa. 
työn tavoitteet ovat osa yhteistä kun-
toutustoimintaa. omalla työllään van-
kilapappi tukee vangin valmiuksia ri-
koksettomaan elämäntapaan sekä 
edistää tämän elämänhallintaa ja pa-
laamista normaalin yhteiskunnan jä-
seneksi. tärkeimpinä menetelminään 
vankilapappi käyttää hengellisten ti-
laisuuksien järjestämistä ja sielunhoi-
toa.

Hengellinen toiminta vankilassa
laissa on taattu vangeille oikeus us-
konnonharjoitukseen. säännölliset 
jumalanpalvelukset, hartaushetket ja 
keskusteluryhmät ovat vapaaehtoisia. 
monet haluavatkin osallistua niihin. 
ne ovat laitoselämän keskellä henki-
reikä, joka muistuttaa toisesta todelli-
suudesta. se toinen todellisuus voi ol-
la kosketus normaaliin yhteiskuntaan, 
mahdollisuus kuulla omia sisäisiä liik-
keitä tai hengellisen elämän todelli-
suus. 

Vankilan hengellistä työtä tehdään 
ekumeenisessa yhteistyössä. Vaikka 
vankilapapit ja muutama päätoiminen 
vankiladiakoni ovat luterilaisen kirkon 
lähettämiä, yhteistyötä tehdään aktii-
visesti myös muiden kirkkojen ja us-
konyhteisöjen kanssa. ortodoksinen ja 

katolinen kirkko tekevät vierailuja 
vankiloihin. helluntaiseurakunnilla, 
vapaakirkolla ja pelastusarmeijalla on 
vahvaa perinnettä vankien parissa teh-
tävästä työstä. 

Vankilapapit toimivat yhteyshenki-
löinä myös muihin uskontoihin päin. 
islamin uskoisten vankien määrä on 
ollut kasvamassa, joten yhteydet isla-
milaisiin yhteisöihin ovat tulleet tär-
keämmiksi. samoin on tarjottu mah-
dollisuutta oman uskonsa mukaisiin 
yhteyksiin niille vangeille, jotka ovat 
olleet esimerkiksi juutalaisia, jehovan 
todistajia tai mormoneita.

sielunhoito on vankilapapin työssä 
aivan ydintehtäviin kuuluvaa. moni 
vangittu ihminen haluaa käydä luotta-
muksellisia keskusteluja. keskustelu-
jen sisällöt vaihtelevat arkipäiväisten 

timo simppUlA
Vankilapastori, jokelan Vankila

Vankilapapin työn sisältö on muuttunut aikojen saatossa. Joskus ennen papin tehtäviin kuului 
kuolemaan tuomittujen valmistaminen viimeiselle matkalle. Enää ei. Kuolemantuomio on kauan 

sitten poistettu rikoslaista.  Aikanaan papin kuului avustaa tunnustuksen ulos saamisessa
syytetyltä oikeudenkäyntiä varten. Sekin tehtävä on onneksi poistunut. 

Ja vielä 1970-luvulla pappi saattoi valvoa vankien kirjeenvaihtoa. 
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kuulumisten ja jaksamisen kokemuk-
sista huoleen läheisten ihmissuhteiden 
kestämisestä, vankilaan joutumisen 
syiden selvittelystä pohdintaan, kuin-
ka selviytyä tulevaisuudessa. Vankilas-
sa kysymys omasta syyllisyydestä kol-
kuttaa omassatunnossa – ei kuitenkaan 
läheskään niin itsestään selvänä kuin 
mitä voisi ulkoa kuvitella. erilaiset 
puolustusmekanismit toimivat sen ko-
kemisen muuttamiseksi erilaisiin muo-
toihin. oman syyllisyyden käsittely on 
tunnetusti jokaiselle ihmiselle vaikeaa.

hengelliset kysymykset nousevat 
myös joskus pintaan. Vankilan 
spiritua liteetti on usein aika mustaval-
koista. uskonnollisuus saa helposti 
piirteitä, jotka heijastavat muutenkin 
polarisaatioon taipuvaista vankilan ala-
kulttuuria. uskossa joko ollaan tai ei 
olla. hengellisen elämän ”harmaa 
alue” – maltillinen keskiväli epäilyksi-
neen ja horjumisineen – saattaa kaven-
tua lähes olemattomiin.

julkisuudessa kerrotaan mielellään 
joistakin vankilassa hengellisen herä-
tyksen kokeneista henkilöistä. kyllä 
herätyksiäkin tapahtuu. mutta ne ovat 
jäävuoren huippu verrattuna siihen 
hengelliseen etsintään ja painiskeluun, 
mitä julkisuudelta piilossa tapahtuu. 
kaikki eivät koe niin selkeää muutos-
ta elämässään, eivätkä kaikki halua 
esiintyä sen kanssa julkisesti. mutta on 
kiistatonta, että hengellisen elämän 
ulottuvuus on auetessaan vaikuttanut 
monen ihmisen elämään muuttaen  sitä 
rikoksettomaan suuntaan.

Vankilan moniammatilliseen 
toimintaan osallistuminen
Vankilapapit toimivat työssään myös 
muissa kuin pelkästään uskonnollisis-
sa tehtävissä. Yhteistyössä muun hen-
kilöstön kanssa osallistutaan vankilan 
kuntouttavaan toimintaan. työhön 
kuuluu monilla vankilan vapaa-ajan 
toimintoihin liittyviä tehtäviä sekä 

työyhteisön hyvinvoinnin edistämistä.
useat vankilapapit osallistuvat van-

kilan perhetyöhön. he järjestävät ta-
paamisia perheenjäsenten kesken, teke-
vät perheneuvontatyötä ja järjestävät 
isä-lapsi -ryhmiä. perheleiritoimintaan 
vankilapapit ovat myös osallistuneet 
aktiivisesti. 

moni vankilapappi osallistuu vanki-
lan päihdetyöhön tehden motivoivia 
haastatteluita tai osallistuen päihde-
kurssien ja päihteettömien osastojen 
toimintoihin. onpa parissa vankilassa 
myös kristillisellä pohjalla toimiva 
päihdekuntoutusohjelma, jossa papilla 
on oma roolinsa.

joskus kysellään, onko vankilassa 
vaarallista. todellisuudessa vankilassa 
ei ole sen vaarallisempaa kuin useim-
missa työpaikoissa. sairaalan päivystyk-
sessä tai seurakunnan diakoniatoimis-
tossa voi olla enemmän vaaratilanteita 
kuin vankilassa. turvallisuuteen panos-
tetaan kaikessa toiminnassa, ja apu on 
tarvittaessa lähellä. työhön liittyvät 
 riskit on kuitenkin syytä tiedostaa. Van-

kilapapinkin on pidettävä huoli 
 kaikkien yhteisestä turvallisuudesta.

Kahden organisaation 
palveluksessa
Vankilapapit toimivat valtion virois-
sa. hiippakunnan tuomiokapituli an-
taa virkamääräyksen rikosseuraa-
muslaitoksen palvelukseen. palkka 
tulee oikeusministeriön määrärahois-
ta. pappi toimii valtion virkamiehen 
velvollisuuksilla ja oikeuksilla samoin 
kuin työtoverinsakin vankilassa. tä-
mä mahdollistaa asioiden hoitamisen 
mahdollisimman sujuvasti hierark-
kisen laitoksen sisällä sekä yhteistyön 
rakentamisen sidosryhmiin muurien 
ulko puolella. Vankilassa sisällä toimi-
va pappi on tärkein yhteistyötaho seu-
rakuntien ja eri järjestöjen suuntaan. 

rikosseuraamuslaitos on viime aikoi-
na nostanut esiin kysymyksen, tulisiko 
vankilapapit siirtää valtion harteilta 
kirkon vastuulle. Vankilapapisto on 
kannattanut nykyisen järjestelmän 
 säilyttämistä. n

vankilapapit osallistuvat yhteistyössä muun henkilöstön kanssa vankilan kuntouttavaan 
toimintaan. monilla työhön kuuluu myös vankilan vapaa-ajan toimintoihin liittyviä teh-
täviä sekä työyhteisön hyvinvoinnin edistämistä, kertoo timo simppula.
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s ä k e i s t ö  a r k e e n

”vapaa-ajan käsittely 
on harvinaisuus 
virsikirjassa.”
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K
un ystävien seurassa / viihdym-
me vapaahetkin, / niin valolla-
si kirkasta / puuhamme hu-
paisetkin. / käy vierellämme, 

näytä tie, / maailma ettei harhaan vie 
/ ja tahraa sieluamme.

Vapaa-ajan käsittely on harvinai-
suus virsikirjassa. lukuisat kristillisen 
elämän asiat soveltuvat toki kaikkiin 
hetkiin, ja sitä kautta lähes jokaisen 
virren sanoma heijastuu myös vapaa-
aikaan, mutta vapaa-aika on niin kes-
keinen osa (nyky)elämää, että se an-
saitsee myös siihen keskittyviä säkeis-
töjä. 

arjen virsirunoilijana kunnostautu-
nut Jaakko Haavio, jonka virsi myös 
aloitti tämän kirjoitussarjan edellises-
sä lehdessä, on laatinut virsikirjan osu-
vimman säkeistön vapaa-aikaan liitty-
en. joutilaisuus on ollut ihmisille sekä 
houkutteleva mahdollisuus että kiis-
tanalainen asia. aina löytyy heitä, jot-
ka syyllistävät vapaa-ajan viettäjiä lais-

teensopivuuksia: maailma on sekä syn-
tinen että vanhurskas, eikä materia ole 
lähtökohtaisesti pahaa. 

Kosketuspintaa elämän 
tärkeimmille osaalueille
kaikille erilaisille asioille ei voi olla 
omaa virttä, mutta tärkeimmille elä-
män osa-alueille pitäisi löytyä kos-
ketuspintaa hengellisistä lauluista. 
Vaikkapa lautapelaajat tai geokätköi-
lijät voivat kokea virren 543 säkeistön 
koskevan heidän puuhiaan, mutta 
vaikka se soveltuu myös urheilijoil-
le, toiveena olisi saada uusia urhei-
luun pureutuvia säkeistöjä. sellaiselle 
hengelliselle laululle olisi tarvetta, jo-
ka ilmaisee liikkumisen iloa, riemua 
ja tarpeellisuutta, mutta muistuttaa 
myös kilpailuvietin vaarallisista puo-
lista ja kehottaa pitämään toisista 
huolta. pelin ja leikin yhteinen ilo on 
olennaista – ja rohkenisinpa ajatella, 
että jumalan tahdon mukaista. n

Vapaaajan säkeistö 
543 (Valkeus iankaikkinen, san. Jaakko Haavio), säkeistö 4

pAnU piHKAlA
tutkija, pastori, helsinki

Virsikirja on niin laaja, että sieltä paljastuu yllättäviä aarteita löytöretkeilijälle. Tässä kirjoitus-
sarjassa tarjotaan virikkeitä hartauksiin esittelemällä aina yksi virsi ja erityisesti yksi sen säkeistö. 
Virret on valittu kahdella perusteella: ne eivät ole kaikista tutuimpia ja ne liittyvät jokapäiväiseen 
elämään. 

kuudesta. elämä on kuitenkin koko-
naisuudessaan jumalan suurta lahjaa, 
eikä yksikään sen osa-alue ole yksise-
litteisesti pelkästään hyvä tai paha. 
kaikkeen sisältyy armon ja synnin 
mahdollisuuksia. 

Jumalan valo kirkastaa jopa 
hupaisat puuhat 
on harvinaista ja syvällistä teologiaa 
todeta haavion tavoin, että jumalan 
valo kirkastaa jopa hupaisat puuhat. 
haavio liittää asiaan myös vakavan 
pyyntörukouksen siitä, ettei iloitseva 
ihminen harhautuisi ja eksyisi. 

Vapaa-ajan teologia on todennäköi-
sesti olennaisempaa kuin osaamme aa-
vistaakaan. moni pettyy kristin-
uskoon, koska kokee, että se ei ilmai-
se riittävästi arvostusta ”maallisille” 
asioille. ruumiin teologia, ekoteologia 
tai vaikkapa musiikin teologia ovat 
korjausliikkeitä. augustinuksen ja pe-
lagiuksen teologioista löytyy myös yh-



a u t o j a  a k i l a i s i l l e

OTSIKKO
Kuvat: Vesa Engström
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Kärryjä kappalaisille

T 
ämän kertainen juttu on var-
sin mukava aloittaa kiitoksil-
la. kilpailuvastausten vyöry yl-
lätti positiivisesti, ilahduttavan 

moni myös antoi palautetta ja juttu-
vinkkejä. useammassa palautteessa 
toivottiin juttua käytetyistä autoista, 
moni myös toivoi juttua hybrideistä  
tai muista vaihtoehtoisista voimaläh-
teistä. molemmat toiveet tullaan vuo-
den aikana toteuttamaan, eli kur-
kistamme moderniin tekniikkaan ja 
käymme käytettyjen autojen kaupas-
sa. lisää palautetta saa edelleen lähet-
tää kilpailuvastauksien yhteydessä. 

kilpailuun voi osallistua ja palautetta 
antaa vaikka ei kirkkoja tunnistaisi-
kaan, autoaiheiset palkinnot kun ar-
votaan kaikkien vastaajien kesken.  

myös tällä kertaa käsiteltävät autot 
ovat teidän ehdottamianne. Viime ker-
ralla meillä oli ajossa kaksi keskikoko-
luokan farmaria. nyt ajossa on tämän 
kokoluokan kanssa kilpaileva ja jatku-
vasti suosiota kasvattava autoluokka. 
markkinoille tullessaan nämä city-
maasturit herättivät vastustusta, ehdit-
tiinpä kyseinen autoluokka valita vuo-
den turhakkeeksikin. tällä hetkellä 
valtaosa tähän luokkaan kuuluvista 

autoista myydään etuvetoisena, luokan 
nimikin on vaihtunut vähemmän pro-
vosoivaksi crossoveriksi. Viime vuon-
na suomen myydyin uusi automalli oli 
tähän luokkaan kuuluva nissan 
Qashqai, eli kyseessä ei ole enää mar-
ginaalinen autoluokka.

Onko suosiolle perusteita?
Vielä kymmenkunta vuotta sit-
ten oli korkeammalla maavaralla ja 
maasturi maisella ulkonäöllä varus-
tettu auto maineeltaan varsin ky-
seenalainen. suomihan eroaa varsin 
paljon muusta läntisestä euroopasta 

vEsA EnGström
akin opiskelija-asiamies

Autoja akilaisille sarjassa on koeajoihin perustuva esittely kahdesta autosta, joiden avulla käsitel-
lään laajemminkin kirkon työntekijöiden ja autoilun suhdetta. Samalla toivottavasti pystytään an-
tamaan joitain vinkkejä auton hankintaa harkitseville jäsenillemme. Tällä kertaa koeajoissa olivat 
crossoverit Nissan Qashqai ja Dacia Duster.



DACiA DUstEr 4x4 1,5 DCi lAUrEAtE 
• Hinta: 22 473,45 € (hinnat alkaen 15 882,26 €)
• Ilmoitettu yhdistetty kulutus 5.3 l/100 km
• Koeajon kulutus 7.8 l/100 km
• Kiitämme: Nelivetoa
• Moitimme: Sisämelua, ajettavuutta
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siinä, minkälaisia autoja eniten suo-
sitaan. meillä autojen korkea vero-
tus pitää hinnat varsin korkeina myös 
käytetyissä autoissa. auto on suuri 
sijoitus, minkä johdosta hankinnas-
sa usein vältellään aivan viimeisim-
piä tekniikan riemuvoittoja. autolta 
odotetaan luotettavuutta ja mielellään 
käytännössä koeteltua tekniikkaa. 
merkkiuskollisuus onkin suomes-
sa varsin korkealla tasolla verrattuna 
useimpiin länsimaihin. tämä kon-
servatiivisuus näkyy myös siinä, että 
uusien automerkkien tai autoluok-
kien ei ole helppo tulla markkinoille. 
mikäli ne siinä kuitenkin onnistuvat, 
voi menestystä hyvin tulla, kuten nyt 
crossoverien kanssa on käynyt.

autoluokan suosiolle löytyy kyllä 
perusteita. niissä istutaan hieman kor-
keammalla, jolloin autoon ei tarvitse 

laskeutua vaan penkille on helpompi 
kömpiä. liikenteessäkin korkeam-
malla istuminen tuo turvallisuuden 
tunnetta, eikä korkeammasta maa-
varasta ole suomen olosuhteissa 
useimmiten haittaa, mahdollisesta ne-
livedosta puhumattakaan. toisaalta 
suurempi korkeus kasvattaa polttoai-
nekulutusta, korkeampi painopiste 
vaikuttaa myös ajettavuuteen negatii-
visesti. onko tästä autoluokasta siis 
mihinkään, siitä päätimme ottaa nyt 
selvää. otimme ajoon luokan suosi-
tuimman auton, nissan Qashqain. si-
tä vastaan laitoimme samaa kokoluok-
kaa edustavan dacia dusterin. re-
nault omistaa romanialaisen dacian ja 
muodostaa liittouman nissanin kans-
sa. autot siis sisältävät osin samaa tek-
niikkaa ja ovat konsernisisaria. re-
nault on kehittänyt alkujaan romania-

laista daciaa halpamerkikseen. dacia 
käyttää konsernin hieman vanhempaa 
tekniikkaa ja koeteltuja komponent-
teja, auto rakennetaan matalan kus-
tannustason itä-euroopassa. esimer-
kiksi dacian moottorit tulevat renau-
tilta ja neliveto nissanilta. Valmiiden 
osakokonaisuuksien käytöllä alenne-
taan merkittävästi kustannuksia. 

tämä tuokin koeajoomme mielen-
kiintoisen lisän. autot kuuluvat siis sa-
maan kokoluokkaan ja tulevat samas-
ta konsernista, mutta autojen filosofi-
at ovat erilaisia. nyt tarkastelussa on 
halvin nissan, joka on varustettu 1,6 
litraisella bensamoottorilla ja dusterin 
kallein versio, parhaan varustetason 
nelivetoinen diesel moottorinen versio.  
hinnastossa mallit kuitenkin sijoittu-
vat samalle tuhatluvulle, molempien 
hinnat ovat hieman yli 22 000 €. Dus-

nissAn QAsHQAi 4x2 1.6 sElECt EDition
• Hinta 22 371 € (Hinnat alkaen malli)
• Ilmoitettu yhdistetty kulutus 7.7 l/100 km
• Koeajon kulutus 8.5 l/100 km
• Kiitämme: Sisätilojen laatua
• Moitimme: Ohjaustuntumaa
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terin tosin saa etuvetoisena ja kohtuul-
lisesti varustettuna ice sound erikois-
mallina alle 17 000 € hintaan, mutta 
nyt siis käsittelyssä tuo dieselneliveto.

Ajettavuudessa on eroja
autojen tilojen testauksessa käytettiin 
jälleen vertailuryhmänä mooseksen 
potkun pelaajia. Verrattuna viime nu-
merossa vertailtuihin farmariautoihin, 
oli ero yllättävän suuri. niihin mahtui 
viisi mopolaista pelikasseineen hyvin, 
mutta näissä autoissa kolmen hengen 
porukan tavarat mahtuivat juuri ja 
juuri tavaratilan peitteen alle. neljän 
hengen kuormalla tavaratila olikin jo 
varsin tiukalla. kummassakin autos-
sa on takapenkin keskipaikalla var-
sin epämiellyttävät olot, sillä nelivetoa 
varten kummassakin on varsin kor-
keahko kardaanitunneli, joka tarkoit-
taa olematonta jalkatilaa keskipaikka-
laiselle. dusterissa tätä vielä kaventaa 
keskikonsolin muotoilu, ja keskipaik-
kalainen joutuu istumaan jalat naa-
pureiden jalkatilassa. luonnollisesti 
matkustusmukavuus kärsii tästä var-
sin paljon. mikäli autossa kuljetetaan 
jatkuvasti täyttä kuormaa eläkeläis-

piirin osallistujia pitkiä matkoja, kan-
nattaa nämä autot unohtaa. neljällä 
hengellä tilat ovat ihan asialliset, jos-
kin hiihtolomareissun tavararöykkiön 
asettelussa tarvitaan tällöin luovuutta. 

ajettavuudessa autoissa on varsin 
selviä eroja. dusterissa on selvästi aja-
teltu myös rajoitettua maastokäyttöä, 
ykkösvaihde on varsin lyhyt ja toimii 
miltei ryömintävaiheena. duster myös 
kallistelee varsin paljon, sillä jousituk-
sessa on painotettu pitkiä joustovaroja 
kuoppaisten teiden tarpeisiin. nissan 
on huomattavasti henkilöautomaisem-
pi, eikä siinä mahdollista maastoajoa 
ole huomioitu niin paljon. nissanin oh-
jaamossa tuntee olevansa tavallisen 
henkilöauton ratissa, tosin hieman kor-
keammalla istuen. dusterissa taas kus-
tannustehokkaat (siis halvat) materiaa-
lit tuovat olemukseen tiettyä karuutta, 
välillä jopa häiritsevästi. esimerkiksi 
tavaratilan sivuissa olevat syvennykset 
on jätetty verhoilematta, eli syvennys-
ten pohjalla paistaa rasvainen pelti. 

maantiellä nissan vetää taas pidem-
män korren. ohjauksessa on parempi 
tuntuma ja henkilöautomaisuuden 
johdosta ajettavuus on dusteria parem-

KILPAILU

mitkä kaksi kirkkoa näkyvät autojen taustalla? kaikkien vastanneiden 
kesken arvotaan hyundai-sateenvarjoja ja kaikkien oikein vastanneiden 
kesken arvotaan aki-muistitikkuja. samalla voit halutessasi antaa palau-
tetta artikkelista ja esittää toiveita seuraavien numeroiden parivertailuiksi.  
Vastaukset osoitteeseen vesa.engstrom@akiliitot.fi  12.4.2013 mennessä.

A) Mikä kirkko on dacian taustalla?

B) Mikä kirkko on Nissanin taustalla?

Kaikkien vastanneiden kesken numeron 1/2013 kilpailussa arvotut hyun-
dai sateenvarjot voittivat:
juha petteri Väisänen ja anna-maija hella. Oikein vastanneiden kesken 
arvotut aki-muistitikut menivät seuraaville henkilöille: jouko räty, pent-
ti mentu ja hannu mäenpää. palkinnot toimitetaan voittajille.

pi, silti ollaan vielä kaukana viime nu-
meron autoista. dusterin ajomuka-
vuutta verottaa etenkin sisämelu, joka 
satasen nopeudessa vaikeuttaa merkit-
tävästi taktisten kuvioiden läpikäyntiä 
takapenkin pelaajiston ja etupenkin 
seurajohdon välillä. kaupungissa mie-
leen tulee päällimmäisenä kysymys, 
miksi näitä autoja välillä kutsutaan 
city maastureiksi? toki korkeampi ajo-
asento tarjoaa hieman paremman nä-
kymän ja korkeampi maavara auttaa 
huonosti auratuissa risteyksissä ja 
parkkipaikoilla. autot silti tuntuvat 
hieman kömpelöiltä eivätkä oikein ole 
omillaan tiukassa kaupunkipyörityk-
sessä.

Tällä kertaa koeajossa
tällä kertaa koeajossa painot-
tui toisaalta talvinopeusrajoitetulle 
moottori tielle ja toisaalta kaupunki-
pyöritykseen. duster kulutti dieseliä 
7.8 l/100 km ja nissan hörppi bensaa 
keskimäärin 8.4 l/100 km. huolimatta 
siitä, että koeajo on suoritettu talvella 
ja maantieajoa ei juuri ollut, voidaan 
lukemia pitää korkeina. korkeus to-
dennäköisesti nostaa kulutusta eten-
kin moottoritiellä selvästi, mutta silti 
ero farmareihin on suuri.

eivät nämä autot silti huonoja ole, 
vaikka kritisoitavaa koeajoissa löytyi. 
niissä on ominaisuuksia, jotka houkut-
tavat. mikäli haluaa edullisen nelive-
toisen dieselauton, jolla voi välillä poi-
keta mökkitietäkin pahemmille seu-
duille, duster on aivan omassa hinta-
luokassaan. Qashqai taas tarjoaa hen-
kilöautomaista ajettavuutta korkeuden 
tuomilla hyödyillä. imagosyistäkään ei 
kirkon työntekijän tarvitse näitä häve-
tä, kyse on kuitenkin niin yleisestä ja 
suositusta autoluokasta. muitakin pe-
rusteita on, pitäähän kanttorin päästä 
säässä kuin säässä urkujen ääreen, eikä 
lapsia voi jättää kastamatta lumisateen 
takia. n



ta kirkkomusiikki-
osastolle, ei nainen 
päässyt vielä kantto-
riksi. toimiessani vi-
ransijaisena parin vuo-
den ajan ennen val-
mistumistani sain mo-
nipuolisen kokemuk-
sen tästä työstä. roh-
kaisevaa oli piispa 
martti simojoen lau-
suma piispantarkas-
tuksessa: ”mielestäni 
nainen sopii hyvin 
kanttoriksi.” 

Valmistuttuani pääsin kaupunkiseurakunnan ”ylimää-
räiseksi kanttori-urkuriksi” (tällainen titteli on silloisen 
työpaikkani sakastin seinällä olevan kuvani alla). sieltä 
matka jatkui pienen maalaisseurakunnan vakinaiseen 
virkaan, johon kuului monenlaisia töitä. jumalanpalve-
lusten, toimitusten ja varsinaisen musiikkitoiminnan li-
säksi kanttori kävi diakonia- ja lähetysilloissa, jakoi jou-
lun alla kuutisenkymmentä joulupakettia laulaen ”en 
etsi valtaa loistoa” (siihen tarvitsin diplomin). helsingin 
piispa antoi luvan johtaa 1,5 tuntia viikossa kansalaisopis-
ton orkesteria, joka soitti varsinaisesti vain jumalanpal-
veluksissa… kului 18 vuotta vakinaisessa virassa, sitten 
ennalta arvaamattomat mutta vakaat 18 vuotta kirkolli-
sen järjestön musiikkikouluttajan toimessa ympäri suo-
mea. nyt olen eläkkeellä, yrittäjänä, kuoronjohtajana ja 
kanttoreiden sijaisena muun muassa.

Ympäröivä yhteiskunta ja sen muodot muuttuvat. sor-
tavalassa syntynyt, pohjois-karjalassa lapsuutensa ja osan 
nuoruuttaan viettänyt karjalaistyttö tuli asumaan uu-
denmaan läänin nummen pitäjään ja kanttori-urkurik-
si helsingin hiippakunnan nummen seurakuntaan. sit-
temmin asuinkunta muuttui nummi-pusulaksi, mutta 
kuntaliitoksesta huolimatta nummen seurakunta säilyi. 
Vuoden alusta liityimme lohjan kaupunkiin, mutta seu-
rakunta ei säilynyt. olen nyt espoon hiippakunnan loh-
jan kantaseurakunnan nummen alueseurakunnan jäsen 
ja palvelen enimmäkseen karjalohjan ja sammatin alue-
seurakuntien kanttorin viransijaisena. n

e l ä k e l ä i s e n  m i e t t e i t ä

TOIVELAULUT

KAijA EErolA
kanttori-urkuri, dl, dir.mus., saukkola

T 
ätä kirjoittaessani vietetään ystävänpäivää. jo 
monien vuosien ajan nummen spr:n toimi-
jat ovat kutsuneet minut helmikuun 14. päivänä 
vanhainkotiimme laulattamaan meidän kaikki-

en vanhoja tuttuja, eri elämänvaiheisiin liittyviä laulu-
ja. koen tehtäväni erittäin tärkeäksi. paikalle oli jälleen 
kutsuttu oman väen lisäksi myös lähistön asukkaita. ot-
sikkona oli tällä kertaa ”toivelaulut”, ja toivomuksia 
tuli ratiritirallasta talikkalan markkinoihin, suloises-
ta suomesta kulkurinvalssiin ja niin edelleen. toivelau-
luihin liittyy merkittäviä muistoja, joita osallistuja halu-
aa uudelleen ja uudelleen kerrata.

mietin omaa kanttorin uraani ja sitä, miten olen aikoi-
naan leiviskääni hoitanut. näin jälkeenpäin en ole eri-
tyisen ylpeä siitä, että menin myös vanhainkotiin ”opet-
tamaan” uusia virsiä, kokeiluseurakunnan kanttorina tai 
lisävihkon ilmestyttyä tai muuten vaan. Vain vuosikym-
menestä toiseen veisatut virret ja laulut ovat näissä ko-
deissa uskottavia ja toivottuja, koska ne liittyvät laula-
jan/kuulijan oman elämän kohokohtiin. useimmiten nä-
mä osataan myös ulkoa, jolloin osallistuminen on hel-
pompaa. 

haluan tässäkin yhteydessä kertoa elämäni upeimman 
vanhainkotikokemuksen yli kolmenkymmenen vuoden 
takaa: iida kärrättiin paikalle kuten tavallisesti. kukaan 
ei ollut kuullut moneen vuoteen hänen puhuvan mitään. 
lauloimme tunnin verran virsiä ja koululauluja. kun 
”karjalan kunnailla” kajahti, alkoi iida puhua kuuluvas-
ti, monotonisella äänellä tähän tapaan: ”sillon kun myö 
oltiin karjalass… ” juttua jatkui monta minuuttia. mu-
siikki avasi tien puhumiseen. tätä tietoa tarvitsin erityi-
sesti toimiessani musiikin kouluttajana vuosina 1988–
2007. nykyisinhän tämä on jo tutkittua tietoa. 

lehden ilmestymisen aikoihin omaa yhtäjaksoista työ-
uraani tulee kertyneeksi 50 vuotta – pidennykset molem-
missa päissä, loppupäässä hieman väljempää. mutta sen 
korvannee vaikkapa lapsuuden ja nuoruudenaikaiset vi-
ransijaisuudet. kun urkuopettajani janne raitio ”kään-
nytti” minut sibelius-akatemian koulumusiikkiosastol-
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Eläkeläispappien 
äänioikeudesta

O
len arto laitisen kanssa (Crux 
1/2013) pääosin samaa mieltä elä-
keläispappien ja muiden ”virat-
tomien” pappien äänioikeudet-

tomuudesta kirkollisissa vaaleissa. en 
todellakaan kaipaa äänioikeutta läänin-
rovastin, asessorin enkä edes piispan vaa-
lissa. sen sijaan hiippakuntavaltuuston ja 
varsinkin kirkolliskokouksen vaalissa on 
yksi perustuslaillinen epäoikeudenmukai-
suus.

arto laitinen on oikeassa kirjoittaessaan, 
että ”meille eläkeläisille jää kuitenkin sa-
manlainen välillinen äänioikeus kuin yli 
neljällä miljoonalla seurakuntalaisella”. 
mutta tämä välillinen äänioikeus koskee 
maallikkojäsenten vaalia. jos ”viraton” pap-
pi sattuu olemaan neuvoston jäsen, hän ei 
kuitenkaan saa muiden luottamushenkilöi-
den kanssa äänestää maallikkoedustajien 
vaalissa, koska hän on pappi. ei hän toisaal-
ta saa äänestää pappisedustajienkaan vaalis-
sa, koska häneltä on viety äänioikeus. ei siis 
minkäänlaista suoraa äänioikeusmahdolli-
suutta! kaikkein kummallisinta on se, että 
pappina hän on kuolemaansa asti vaalikel-
poinen, mutta ei siis äänioikeutettu.

minusta äänioikeus on kansalaisen perus-
tuslaillinen oikeus. meiltä virattomilta pa-
peilta kirkolliskokous on eduskunnan myö-
tävaikutuksella vienyt tämän oikeuden. mi-
nun mielestäni tämä ei voi olla oikein!

seppo mäkelä
rovasti, helsinki
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mitä on tärkeää sa-
noa jumalanpalveluk-
sesta? jumalanpalve-
lus on seurakunnan sy-
dän. mitä sitten, jos sy-
däntä ei ole, tai se ei 
toimi? seurakunnasta 
tulee harrastepiiri tai 
jotain muuta, mikä voi 
olla hyödyllistä ja mu-
kavaa, mutta seura-
kunta se ei enää ole.

messussa kuullaan 
sanaa ja jaetaan eh-
toollista, rukoillaan, 
niin kuin jeesus on opettanut. herra armahda, kunnia, 
pyhä, uskontunnustus, jumalan karitsa: kristillisen kir-
kon tuhatvuotinen runko takaa sen, että jumalanpalve-
lus on kuin matka tai tie, jolla on voima viedä meistä jo-
kaista pimeydestä valoon, ahdistuksesta rauhaan, epätoi-
vosta toivoon. messun runko takaa sen, että ihan kuka 
tahansa kokee jotain, mikä koskettaa, ja jotain, mikä ri-
kastuttaa omaa elämää.

erkki rannan opetusta lämmöllä muistaen. n

o p i s k e l i j a V i n k k e l i

KESÄ TALVEN KESKELLÄ…
vEErA HEino
kirkkomusiikin opiskelija,
siBelius-akatemia, kuopio

O
len kuullut monien koulun käytävillä miettivän 
jo kesää, rippikouluja ja oppitunteja. opettami-
nenhan on huippua, jos on mitä opettaa. itse en 
ole keksinyt mitään uutta, mutta tiedän tyyppe-

jä, joilla on ollut ajatuksia. 
kun nousee raput tampereen metso-kirjaston yläker-

taan, niin edessä ovat musiikkiosaston lasiovet ja niiden 
yläpuolella teksti: ”sen, joka rakastaa musiikkia, ilolla ei 
ole loppua.” (neeme järvi)

musiikki, se mitä kuuntelee tai soittaa, voi olla henki-
lökohtainen asia, jota ei tarvitse jakaa kenenkään kans-
sa. hienoa on, että musiikki voi olla myös suurille jou-
koille yhdistävä asia. musiikki luo siltoja, se siirtää mei-
dät toiseen aikaan tai paikkaan, toiseen kulttuuriin tai 
tunnelmasta toiseen. 

musiikki on helppo väline kuvata monenlaisia asioita, 
joista puhuminen voi muuten olla vaikeaa. Voiko miten-
kään helpommin vakuuttaa ihmisiä siitä, että jokainen 
on ainutkertainen omine kokemuksineen ja mieltymyk-
sineen kuin kuunteluttamalla ja kertomalla omista mie-
lilevyistään ja mikä mistäkin tekee itselle kiinnostavan. 

on tärkeää puhua omasta kulttuuriperimästä. millai-
nen suhde on meidän omalla oppi-isällämme ollut mu-
siikkiin? onneksi luther oli musiikkimies! ”musiikki 
karkottaa perkeleen”, hän sanoi. toisaalta, musiikki ei 
ole yhtään sen kummempi asia kuin mikään muukaan: 
sitäkin voi käyttää väärin tai huonosti tai vaan turhaan.

Virsikirja on aarre, mutta vain käytössä. on päästävä 
tutkimaan, mitä virsikirjasta oikeasti löytyy ja mitä ovat 
ne tilanteet, joita virsikirja kattaa. Virsikirja on vähän 
kuin raamattu, ei vain kirja vaan enemminkin kirjasto. 
Virsikirja on elävä kirja, joka uudistuu, että myös me 
voimme kokea sen omaksi. Virsikirja on todellinen sil-
tojenrakentaja.

”Virsikirja on elävä kirja, 
joka uudistuu, että myös 

me voimme kokea 
sen omaksi.”
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Suomenkielistä passioperinnettä 
jo 450 vuoden ajan

K 
eskusteltaessa passiosävellyk-
sistä ja tämän vuoden hiljai-
sen viikon passiokonsertteja 
muistellessa tulee oletettavasti 

monelle aivan ensimmäisenä mieleen 
J. S. Bachin matteus-passio. arkis-
tojen kätköihin ja tutkijoiden tutki-
musten sivuille on jäänyt valitettavan 
”hyvin” piiloon ja unohduksiin tieto 
siitä, että suomessa on laulettu pas-
sioita suomenkielellä jo paljon ennen 
vuotta 1921. Heikki Klemetin johta-
ma suomen laulu aloitti Bachin  mat-
teus-passion suomenkielisen esityspe-
rinteen. ensimmäisen kerran Bachin 
passio esitettiin suomessa 1875. mutta 
– mitä on ollut ennen Bachia?
 
Jesuxen Christuxen pijnan 
historiaa 1500luvulla 
Vanhimmaksi suomenkieliseksi 
passio  perinteeksi on luettavissa passi-
otekstin resitoiminen. passio tarkoit-
taa kristuksen kärsimyshistoriaa ja 
resitoiminen yksinkertaista, yksiää-
nistä puhelaulua. tätä vanhinta suo-
menkielistä passioperinnettä on tut-
kinut muun muassa professori Martti 
Parvio 1980-luvulla. parvion mukaan 
useasta agricolan uuden testamentin 

(1548) niteestä on löydettävissä mat-
teuksen evankeliumin passioteks-
tin yhteydestä musteella kirjoitettuja 
merkintöjä. nämä matteuksen evan-
keliumin 26. ja 27. lukuihin käsin 
kirjoitetut lisäykset, sanat, kirjaimet, 
alleviivaukset ja nuotit, viittaavat 
vahvasti tekstin resitoimiseen. kieh-
tovaa olisi tietää, kuka tai ketkä ovat 
1500-luvulla resitoineet passiota uu-
den testamentin niteistä ja missä päin 
suomea passiota on aikanaan esitetty 
pitkäperjantain jumalanpalveluksen 
yhteydessä. tarkempaa tietoa ei il-
meisesti kuitenkaan ole säilynyt näis-
tä 1500-luvun passioesityksistä, eikä 
valitettavasti myöskään tietoa siitä, 
milloin tämä käytäntö päättyi. 

1600–1700lukujen 
”suomalainen” Matteuspassio
passioperinne jatkui ruotsi-suomes-
sa, kun 1600–1700-luvulla passio-
historiaa ryhdyttiin esittämään mo-
niäänisesti. suomessa moniäänisen 
passion yksinoikeutettuna edusta-
jana oli usean vuosikymmenen ajan 
Melchior Vulpiuksen matteus-pas-
sio. jollakin tuntemattomalla taval-
la tämä, erfurtissa 1613 julkaistu, te-

os kulkeutui 1600-luvulla suomeen. 
jostain syystä juuri Vulpiuksen passio 
sai pohjolan perukoilla ”monopoli-
aseman”. 

saksalainen säveltäjä melchior Vul-
pius syntyi oletettavasti noin 1570 Wa-
sungenissa, thüringenissä ja kuoli 
1615 Weimarissa. Vulpiuksen nimi 
saattaa kuulostaa tutulta, sillä nykyi-
sestä virsikirjastamme löytyy kaksi hä-
nen virsisävelmäänsä: 85 ”nyt ylistäm-
me jumalaa” ja 60 ”soi kunnia ja kii-
tos”. näistä jälkimmäisellä sävelmällä 
lauletaan myös viittä muuta virsikir-
jamme virttä. Vulpius oli varsin tuot-
telias. hän sävelsi virsien, kantionaa-
lilaulujen ja passion lisäksi myös mo-
tetteja. Vulpiuksen passiosävellyksen 
esikuviksi on mainittu 1500-luvun 
kirkkomusiikkisäveltäjien, Johann 
Walterin ja Jakob Meilandin, moni-
ääniset, ”vanhaprotestanttiset” passiot. 
tutkijoiden näkemykset ovat olleet 
keskenään ristiriitaisia, sillä Vulpiuk-
sen teosta on toisaalla pidetty myös 
vanhan ja uuden passiosävellystyylin 
välittäjänä – eräänlaisena linkkinä j. 
Walterin ja Heinrich Schützin passio-
teosten välissä. evankeliumitekstiä 
noudattelevan Vulpiuksen matteus-

jEnni UrponEn
kanttori, tohtorikoulutettaVa, nousiainen

Passioita on esitetty Suomessa laulaen jo vuosisatojen ajan. Voidaanko 
puhua suomalaisesta tai suomenkielisestä passioperinteestä ja mitä sillä tarkoitetaan?

32 CruX, maaliskuu 2013



passion yksiääniset resitatiiviosuudet 
ja kaksikymmentäkolme kuoro-osaa 
saattavat yllättää nykypäivän kuulijan. 
musiikki on pelkistettyä. Vulpius ku-
vaa dramaattisia tapahtumia hyvin eri-
laisin musiikillisin keinoin kuin Bach 
sata vuotta myöhemmin. 

Vulpiuksen passion erityisasemasta 
suomen musiikinhistoriassa kirjoitti 
aikanaan jo heikki klemetti musiikin 
historia (1922) -teoksessaan. äärim-
mäisen mielenkiintoinen tämä passio 
on muun muassa siitä syystä, että suo-
mesta löytyneissä käsikirjoituksissa 
saksankielinen passioteksti onkin 
käännetty ja korvattu suomen- ja ruot-
sinkielisillä teksteillä. Vulpiuksen 
matteus-passion suomenkielisiä versi-
oita on säilynyt seitsemässä eri käsikir-
joituksessa. nämä käsikirjoitukset on 
ajoitettu 1600-luvun loppuun ja 
1700-luvun alkupuolelle. oletettavas-
ti samoihin aikoihin on Vulpiuksen 
matteus-passiota myös esitetty suo-
messa useammalla eri paikkakunnal-
la, joista yksi on ollut turku. passioe-
sitykset ovat tuona aikana sisältyneet 
todennäköisesti pitkäperjantain juma-
lanpalvelukseen. 

1900luvulla suomalaisten 
säveltäjien passioita
”käännös- ja tuontipassioiden” rin-
nalla alkoivat muutamat suomalaiset 
säveltäjät kiinnostua passiomusiikin 
säveltämisestä jo 1920-luvun liturgisen 
uudistusliikehdinnän vanavedessä. Il-
mari Krohn oli uranuurtaja säveltä-
mällä johannes-passionsa 1940. mu-
siikin tohtorin tutkintoa valmisteleva 
mum Martti Laitinen on perehtynyt 
tähän krohnin passioon. myöhemmin, 
1980–90-luvuilla, sävellettyjä liturgisia 
passiosävellyksiä edustavat muun mu-
assa Jukka Kankaisen, Seppo Pänkä-
läisen ja Risto Ainalin luukas-passiot. 
suomalainen passioperinne on jaet-
tavissa liturgiseen passioperinteeseen 

ja konserttipassioperinteeseen. suurin 
osa  1900-luvun suomalaisten säveltäji-
en passioista on lukeutunut näistä en-
sin mainittuun. 

Suomen ”ensimmäinen” 
moniääninen passio palaa Turun 
tuomiokirkkoon
palatkaamme lopuksi vielä reilun kol-
mensadan vuoden takaiseen suoma-
laiseen passioperinteeseen. tiettävästi 
melchior Vulpiuksen matteus-passio 
on varhaisten kirjallisten lähteiden 
perusteella ollut ensimmäinen tu-
run tuomiokirkossa esitetty moniääni-
nen kirkkomusiikkiteos, joka voidaan 

nimetä sekä säveltäjän että teoksen 
mukaan. todennäköisesti se kaikui 
ensimmäisen kerran turun tuomio-
kirkon holveissa 1672. sävellyksen 
400-juhlavuosi nostaa nyt esille yhden 
suomenkielisen passioperinteen edus-
tajan ja yksi ympyrä sulkeutui, kun 
kuninkaantien muusikot esitti hiljai-
sella viikolla Johannes Urnoviuksen 
muokkaamaan käsikirjoitusversioon 
(1729) pohjautuvan Vulpiuksen mat-
teus-passion turun tuomiokirkossa il-
tavesperin yhteydessä sekä ennen pää-
siäistä myös loimaalla, nousiaisissa ja 
perniössä. n

johannes Urnoviuksen käsikirjoituksen (1729) ensiaukeama / Helsingin 
yliopiston kirjaston käsikirjoitusko-koelma, Kansalliskirjasto. 

Kuva: Kaisa Häkkinen
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Tuntevatko kanttorit 
työnohjausta?

N
äin kuvasi työnohjaajaopis-
kelija, pastori Eino Savisaari 
kanttorien roolia omassa lop-
putyössään 1970-luvun lo-

pulla. hämmästyttävää kyllä, hänen 
sanansa pätevät vielä tämän päivän 
seurakuntatyöyhteisössä: kanttorit et-
sivät yhä paikkaansa työyhteisössään 
ja tuskailevat paisuvan työtaakkansa 
alla.

Mikä työnohjaus?
työnohjaus ammatillisen kasvun tu-
kimuotona alkoi kehittyä 1900-luvun 
alkupuolella lähes rinnakkaisesti sosi-
aalityön, kirkkojen toiminnan ja ter-
veydenhoidon alueilla sekä usa:ssa 
että euroopassa. työnohjauksen tradi-
tioita tutkineen Timo Totron mukaan 
suomen luterilaisessa kirkossa ame-
rikkalaiset työnohjauksen perinteet 
ovat merkittävällä tavalla vaikutta-
neet sielunhoidon ja sen koulutuksen 
kehitykseen (niin kutsuttu tavistock-
traditio). suomen kirkossa työnohjaus 
käynnistyi perheneuvonnan ja sairaa-
lasielunhoidon piirissä. työnohjauk-
sen teoriaa kehittäneen Leila Keski-

Luopan mukaan työnohjauksella on 
erityinen kasvatuksellinen luonne, 
sillä sen tehtävänä on edistää ohjatta-
van ammatillista kasvua ja auttaa hän-
tä kehittämään ammatillista identi-
teettiään. kasvatuksen määritelmän 
mukaisesti työnohjaus on siis tarkoi-
tuksellista ja päämäärähakuista vai-
kuttamista toiseen ihmiseen ja kuuluu 
siten kasvatuksen piiriin.

Tutkimus Lapuan hiippakunnassa
kiinnostuin työnohjauksesta 2000-lu-
vun puolivälissä omien työkokemus-
teni kautta. etsiessäni itselleni työnoh-
jaajaa totesin, etten löytäisi kanttoria 
ohjaajakseni – ainakaan oman hiippa-
kuntamme alueelta. ohjauksen edetes-
sä kiinnostuin asiasta yhä enemmän ja 
hakeuduin lopulta kirkon työnohjaa-
jakoulutukseen. sama kiinnostus ajoi 
lopulta tutkimaan, kuinka hyvin kant-
torit todella tuntevat työnohjausta, ja 
työnohjauskoulutuksen lopputyössä-
ni selvittelin lapuan hiippakunnan 
kanttoreiden työnohjaustilannetta. 
tutkimuksen tärkeimpinä menetel-
minä olivat sähköpostilla tehdyt ly-

hyet kyselyt sekä kanttoreille lapuan 
hiippakunnan alueella että työnoh-
jaajille kaikissa hiippakunnissamme. 

kanttoreille tehdyssä kyselyssä kar-
toitettiin seuraavia asioita: kuinka 
moni lapuan hiippakunnan kantto-
reista oli osallistunut työnohjaukseen. 
mitä kautta tietoa työnohjauksesta oli 
saatu. mikä oli motivoinut ohjaukseen 
lähtemisen tai miksi työnohjaukseen 
ei ollut lähdetty. millaisia odotuksia tai 
tavoitteita osallistujilla oli ollut työn-
ohjaukselle ja miten nämä tavoitteet 
olivat toteutuneet. mikä ohjaustyös-
kentelyssä oli tukenut tavoitteiden saa-
vuttamista ja mikä vaikeuttanut. mil-
laista jatkoa ohjaukseen osallistuneet 
odottaisivat tulevaisuudessa. kantto-
reille lähetetty kysely toimitettiin säh-
köisesti kaavakkeen muodossa, kun 
taas työnohjaajille tehty kysely lähetet-
tiin vapaamuotoisemmin kahtena ky-
symyksenä, joissa kysyttiin, oliko heil-
lä ollut kanttoreita ohjattavina lapu-
an hiippakunnasta tai jostakin muus-
ta hiippakunnasta maassamme. lisäk-
si käytettiin kirjallisuutta, nettiartik-
keleita ja henkilökohtaisia tiedonan-

EEvA-liisA KolonEn
kanttori, alajärVen seurakunta 

”Kanttorit ovat pitkään olleet seurakunnan työyhteisössä tukipilareita. Miksi he ovat jääneet 
työyhteisössään niinkin erillisiksi kuin ovat? Nyt olisi aika selkiinnyttää kanttorikuvaa, 

auttaa kanttoreita löytämään seurakunnallinen identiteettinsä entistä paremmin ja edistää 
työntekijöiden keskinäisiä suhteita toisiaan paremmin arvostavaksi ja huomioonottavaksi 
työyhteisössä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi työnohjauksella on paljon annettavaa.” 
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toja. saatua aineistoa analysoitiin sisäl-
lönanalyysimenetelmällä.

Mitä työnohjaukselta odotetaan?
lapuan hiippakunnassa työskentelee 
kaikkiaan 95 kanttoria, joista kah-
deksan (7,6 %) vastasi kyselyyn. Vas-
tanneista miehiä oli kolme (24 %) ja 
naisia viisi (62,5 %). työnohjauk-
seen oli osallistunut vastanneista kol-
me (37,5 %), ja heistä yksi (33,3 %) oli 
mies. Vastanneista 25 % ei pitänyt oh-
jausta tarpeellisena. ohjaukseen ei-
osallistuneista haluaisi jatkossa osal-
listua kolme (37,5 % vastanneista).

tietoa ohjaukseen osallistuneet oli-
vat saaneet hiippakunnan neuvotte-
lupäiviltä, erilaisilta lyhytkursseilta, 
aslak-kuntoutuksesta ja kapitulin 
kurssioppaasta. ohjaukseen osallistu-
neet olivat odottaneet ohjaukselta kei-
noja työssäjaksamiseen ja ymmärtä-
mystä oman työnsä suhteen seurakun-
nan muiden työntekijöiden keskellä. 
ohjaukseen oli myös tultu täysin vail-
la odotuksia. odotukset olivat täytty-
neet hyvin, ja myös ilman ennakko-
odotuksia lähtenyt oli kokenut saa-
neensa ainakin ammatillista ohjausta. 
täten näyttäisikin siltä, että tietynlai-
nen asennoituminen tukisi tietynlais-
ten tulosten syntymistä ohjauksessa. 
ohjausta tukeviksi seikoiksi koettiin 
se, että kokemuksistaan saattoi kertoa 
ja että ohjaaja paneutui huolella asi-
aan. estäviksi seikoiksi taas ohjaajan 
erilainen ammatillinen tausta (ohjaaja 
ei ollut kanttori), tai että ohjaaja suh-
tautui ohjattavaansa liian autoritääri-
sesti. jatkossa toivottiin kanttorin saa-
mista työnohjaajaksi ja apua työajan 
tehokkaaseen käyttöön, työn uudel-
leenarviointiin sekä työidentiteetin 
vahvistamiseen. ne jotka eivät vielä 
olleet osallistuneet ohjaukseen, mutta 
halusivat jatkossa mahdollisesti osal-
listua, toivoivat apua työajan hallin-
taan sekä tiimityönohjausta. syynä tii-
mityönohjaukselle mainittiin tiimi-
työn keskeinen asema niin työalan si-

sällä kuin myös pienemmissä seura-
kunnissa läheisten työtoverien kesken. 
lisäksi toivottiin käytännönläheistä 
otetta ohjaukseen.

Miten työnohjaus on jakautunut?
kaikkiaan yli 370:stä hiippakuntiem-
me työnohjaajasta kyselyyn vastasi 
175. heistä 39:llä oli ollut karkeasti 
arvioiden 60–70 kanttoria yksilöoh-
jauksessa koko uransa aikana. näihin 
sisältyi myös muutamia lyhyitä kon-
sultaatioita ja työyhteisöohjauksia. 
ohjaukset näyttivät jakaantuneen si-
ten, että muutamilla ohjaajilla oli ol-
lut useita kanttoreita ja useimmilla ei 
lainkaan. lisäksi iso osa ohjauksista 
tuntui painottuneen eteläiseen suo-
meen.

kirkon koulutuskeskuksen koulut-
taja Markku Tynkkysen mukaan kant-
torien työnohjaus on viime vuosina ja-
kautunut siten, että vuonna 2010 lyhyt-
ohjauksessa (noin 5 - 10 kertaa kestä-

vä konsultaatioluonteinen ohjaus) on 
ollut seitsemän kirkkomuusikkoa 
(noin 1,6 % kaikista yksilötyönohjat-
tavista vuonna 2010, 1,05 % kaikista 
työnohjattavista vuonna 2010), henki-
lökohtaisessa työnohjauksessa (40 ker-
taa) on ollut kymmenen kirkkomuu-
sikkoa (noin 2,4 % kaikista yksilötyön-
ohjattavista vuonna 2010, 1,5 % kaikis-
ta työnohjattavista vuonna 2010) ja 
ryhmätyönohjauksessa seitsemän 
kirkkomuusikkoa (2,8 % kaikista ryh-
mätyönohjattavista vuonna 2010, 1,05 
% kaikista työnohjattavista vuonna 
2010). 

Vuonna 2011 lyhytohjauksessa on 
ollut yksitoista kirkkomuusikkoa (2,8 
% kaikista yksilötyönohjauksista, 1,8 
% kaikista työnohjauksista vuonna 
2011), henkilökohtaisessa työnohjauk-
sessa yhdeksäntoista kirkkomuusik-
koa (4,9 % kaikista yksilötyönohjatta-
vista vuonna 2011, 3 % kaikista työn-
ohjattavista vuonna 2011) ja ryhmä-

Eeva-liisa Kolosen mukaan työnohjaukseen hakeutuvat ne, jotka jo kykenevät sanoitta-
maan työtään ja tunnistamaan oman jaksamisensa ongelmia – ulkopuolelle jäävät juuri 
ne, jotka eivät tähän kykene ja jotka siis eniten ohjausta tarvitsisivat.
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työnohjauksessa seitsemän kirkko-
muusikkoa (2,4 % kaikista ryhmätyön-
ohjattavista vuonna 2011, 1,1 % kaikis-
ta työnohjattavista).  luvuissa nähtä-
viin muutoksiin vaikuttaa vuonna 
2011 kasvanut tilastoihin vastanneiden 
määrä. Vuoden 2011 kirkon tilastolli-
sen vuosikirjan mukaan kaikkiaan 
työnohjaukseen osallistuneita vuonna 
2010 oli 661 henkeä. näistä yksilöoh-
jauksia oli 413 ja ryhmätyönohjauksia 
248. Vuonna 2011 vastaavasti yksilö-
ohjauksia oli 386 ja ryhmätyönohjauk-
sia 291.

Kanttorit harvoin työnohjaukseen
kyselyn matala vastausprosentti (7,6 
% lapuan hiippakunnan kanttoreis-
ta) asettaa tutkimuksen tuloksen tilas-
tollisesti melko merkityksettömään 
asemaan. sekä annetuista vastauksis-
ta että vastaamattomuudesta voi kui-
tenkin vetää muutamia päätelmiä: 
koettiinko kysely niin merkitykset-
tömäksi, ettei siihen vaivauduttu vas-
taamaan, vai selittääkö rönsyilevän 
työnkuvan aiheuttama jatkuva kiire 
haluttomuutta keskittyä jälleen uu-
teen tehtävään – vaikkakin omaan 
hyvinvointiin liittyvään? 

kyselyyn vastanneista kuitenkin 
merkittävä osa (37,5 %) oli käynyt oh-
jauksessa ja yhtä moni oli siihen val-
mis osallistumaan. tiedonpuute tus-
kin selittää alhaista vastausprosenttia. 
seurakuntien tulehtuneet työskente-
lyilmapiirit ovat olleet yleisestikin tie-
dossa jo melko kauan. työnohjaus on 
myös esitelty kaikkien hiippakuntien 
sivuilla, samoin löytyy lista käytettä-
vissä olevista työnohjaajista sekä toi-
mintaohjeet työnohjaukseen hakeu-
tumisesta. 

alhainen vastausprosentti pistää sil-
mään myös, kun sitä vertaa koko maan 
työnohjaajien vastauksiin ohjauksessa 
käyneiden kanttoreiden suhteen: kant-
torit ovat osallistuneet koko maassa 
vain harvakseltaan ohjauksiin. Leena 
Tiitu sanoo väitöstutkimuksessaan 

kanttorin ammattikuva (2009), että 
kanttoreista noin neljännes (26 %) oli 
suorittanut työnohjauksen vuonna 
2009. 

kanttoreita ohjanneet työnohjaajat 
kertoivat kipupisteiden olevan työajan 
hallinnan, hallinnollisten tehtävien ja 
henkilösuhteiden kentällä. tätä tuke-
vat myös asiasta aiemmin tehdyt tut-
kimukset. tiitun väitöstutkimus pal-
jasti, että lähes puolella kanttoreista oli 
murheita työyhteisön henkilösuhteis-
sa. tämä ilmeni muun muassa koke-
muksena liian suuresta puuttumisesta 

työtehtävien laatuun ja määrään tai va-
paa-ajan käyttöön joko esimiehen tai 
työtoverien taholta. 

ulla pohjannoron raportti näkö-
kulmia seurakuntien musiikkitoimin-
taan valottaa voimakasta muutosta 
kanttorin työnkuvassa. pohjannoron 
mukaan kirkon strategian 2015 mei-
dän kirkko keskeisen kehityskohteen, 
seurakunnan yhteisen messun säilyttä-
minen työn keskiössä muun seurakun-
nissa tehtävän työn ohella – ihmisten 
lähestyminen päiväkodissa, kouluissa, 
sairaaloissa ja niin edelleen – on omi-
aan laajentamaan kanttorin työnku-
vaa. tällöin tärkeäksi nousee taito pri-
orisoida töitä. raportin haastattelujen 
mukaan työnohjauksen oli koettu an-
taneen välineitä työn jäsentämiseen, 
mutta toisaalta ilmeni työssäjaksami-
sen ja motivaatio-ongelmien liittymi-
nen kanttorien kyvyttömyyteen sanoit-

taa omaa työtään ja sen merkitystä seu-
rakunnan työalojen kokonaiskentässä.

Työtä on opittava sanoittamaan
edellä kerrotun perusteella voitai-
siin päätellä, etteivät kanttorit ole vie-
lä hakeutuneet kovin runsain joukoin 
työnohjaukseen eivätkä siis tunne si-
tä kovin hyvin, koska työkentän voi-
makkaat muutokset eivät ehkä ole 
antaneet tilaa ja aikaa pohtia riittä-
västi omaa työtä. lisäksi työnohjauk-
sen perinteisiä hyödyntäjiä ovat olleet 
jo koulutuksensa puolesta paitsi muu-
ta seurakuntaelämää myös omaa työ-
tään pohtimaan joutuneet ja siihen 
tottuneet sielunhoidon ammattilaiset     
– papit, diakonit ja perheneuvojat. 

kanttorien tehtäväkentästä leijo-
nanosan vie täysin toisenlainen työ, 
päällimmäisenä on sanaton kädentai-
to. lisäksi tavaton kiire ja jo mainittu 
kirjava tehtäväkenttä värittää useim-
pien kanttorien arkea. työnohjauk-
seen näyttäisivätkin hakeutuvan ne, 
jotka jo kykenevät sanoittamaan työ-
tään ja tunnistamaan oman jaksami-
sensa ongelmia – ulkopuolelle jäävät 
juuri ne, jotka eivät tähän kykene ja 
jotka siis eniten ohjausta tarvitsisivat. 

kanttorien olisikin siis opeteltava 
kasvavassa määrin sanoittamaan jat-
kuvassa muutoksessa olevaa työtään ja 
sen erilaisia merkityksiä. tämä näyt-
täisi kasvattavan työn mielekkyyt-
tä ja näin auttavan työssä jaksamista. 
se miten tämä käytännössä voi tapah-
tua, selviäisi ehkä työnohjauksessa. 
jo pelkkä säännöllisessä keskustelu-
kontaktissa oleminen työyhteisön ul-
kopuoliseen ammattilaiseen auttaisi 
murtamaan työntekijän autonomiail-
luusioita: en ole yksin, eikä minun tar-
vitsekaan olla. n

Artikkeli on tiivistelmä kirjoittajan 
tekemästä lopputyöstä ”Kanttorien 
työnohjaus ja sen tarve Lapuan hiip-
pakunnassa. Katsaus kanttorien työnoh-
jaustilanteeseen”. 

”työnohjauksen 
tehtävänä on 

edistää ohjattavan 
ammatillista 

kasvua.”
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t Y ö n t e k i j ä n  n ä k ö k u l m a s t a

BRÄNdILLÄ ON VÄLIÄ 
– GOSPELIN SUOSIO KASVAA

mArjAAnA tUrUnEn
kanttori, 
lahden salpausselän seurakunta

K 
a h d e k s a n t o i s t a 
vuotta  sitten laula-
tin lahdessa nuor-
ten kuoroa, jossa oli 

noin kymmenen tyttöä. syk-
syllä 1995 laitoin lehteen il-
moituksen, jossa kutsuttiin 
laulajia lahden Gospel-
kuoroon. silloin alkoi sekä 
nais- että miespuolisia laula-
jia tulla ovista ja ikkunoista.

kirkon ja monien seura-
kuntien tulevaisuusstrategioissa  peräänkuulutetaan seu-
rakuntaan sitouttamista ja työikäisten saavuttamista. Yk-
sinäisten kohtaaminen on yksi painopisteistä. mielestäni 
näihin strategisiin haasteisiin voi vastata perustamalla 
rytmikästä gospelmusiikkia laulavan kuoron.

Gospelkuoroihin tulee laulajia, koska lauluissa on pop-
musiikista tuttu sävel-, harmonia- ja rytmikieli. esimer-
kiksi monet elokuvasävelmät, joissa on tuttu melodia ja 
hengelliset sanat, ovat oivaa materiaalia. sister act -elo-
kuvien musiikki tai lord, lift us up where we belong 
-tyyliset suosikit ovat innostavia lauluja seurakunnan toi-
mintaan tottumattomille.  maailman ylistysmusiikista, 
esimerkiksi kirk Franklin ja hesekiah Walker, löytyy 
luterilaiseenkin makuun hienoja lauluja. 

kuoron haasteellisuus ja tavoitteellisuus on nykyihmi-
selle tärkeää.  aikaa ei haluta tuhlata lauleskeluun. säes-
tävän bändin panos on tärkeä.  kannattaa hankkia soit-
tajia, joille kyseessä oleva genre on tuttu. erityismessut 
ja konsertit nimekkäine solisteineen ovat innostavia ko-
kemuksia kuorolaisille. harjoituksissa tarjoan moni-

puolisten ääni- ja hengitysharjoitusten lisäksi rytmihar-
joituksia, musiikin teoriaa, kehonhallintaa ja liikuntaa. 
koska itse en hallitse kaikkia osa-alueita tarpeeksi hy-
vin, olen käyttänyt vierailevia ohjaajia alojensa huipulta. 
muun muassa tanssija/koreografi huolehtii kuoron ul-
koisesta esiintymisestä, apuohjaajat stemmaharjoituksis-
ta sekä pop- ja jazz-koulutuksen saaneet yksinlaulun-
opettajat gospeläänenmuodostuksesta.

koska kaikki halukkaat eivät mahdu varsinaiseen kuo-
roon, on kuorolle perustettu niin sanottu farmijoukkue, 
preGo, johon pääsee ilman koelaulua harjoittelemaan 
gospellaulutyyliä.  harjoitusten aikana on seurakunnan 
tarjoamaa lastenhoitoa ja pyhäkoulua. 

mielestäni gospelkuoromusiikki on yksi tärkeä avain 
seurakunnille saada toimintaan mukaan uusia ihmisiä. 
lahden Gospelkuoro tuo joka vuosi tuhansia seura-
kuntalaisia kirkonpenkkiin kuuntelemaan sanomaltaan 
vahvaa, iloista ja joskus itkettävääkin hengellistä musiik-
kia. laulajia on nyt kahdessa kuorossa satakolmekym-
mentä. suosittelen lämpimästi kollegoille hyppyä tunte-
mattomaan ja rohkeutta tarttua gospelklassikoihin ja 
maailmalla radioissa soivaan aitoon gospeliin. n

”Gospelkuoroihin tulee 
laulajia, koska lauluis-

sa on popmusiikista tuttu 
sävel-, harmonia- ja 

rytmikieli.”
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Surevan kohtaaminen

J
os ihminen on elämässään ko-
kenut raskaita menetyksiä, osaa 
hän kohdata surevan aivan eri 
tavalla kuin hän, jolla ei ole kos-

kaan ollut suuria suruja, pelkästään 
auringon paistetta. pahinta ovat tyh-
jänpäiväiset kliseet, sanat, jotka eivät 
millään tavalla paranna surevan oloti-

laa. älä siis missään tapauksessa sano 
”ymmärrän miltä sinusta tuntuu”. et 
sinä kuitenkaan ymmärrä, jos et ole 
kokenut suuria menetyksiä. sanon-
ta ”aika parantaa haavat” on turhaa 
sanahelinää. samanlaisia pyöreitä ja 
monesti kuultuja lauseita on esimer-
kiksi hautajaisadresseissa, jotka ei-

vät millään tavalla rakenna mielialaa. 
sen sijaan omintakeinen persoonalli-
nen sana saattaa lämmittää.

ihminen, joka on kokenut suuren 
surun, osaa nähdäkseni olla läsnä su-
revan luona. tällaisen henkilön koke-
muksien kuunteleminen voi auttaa su-
revaa, joka kokee, että hän ei sitten-

risto AHti
roVasti, Ypäjä

Elämä on menetystä, luopumista, mutta myös uusien vaiheiden alkamista. Surun kohdatessa ihmi-
set osallistuvat hyvin monella tavalla surevan lohduttamiseen, ja joskus sitä on hyvin vaikea kestää.

Kriisin keskellä surevan lähellä voisi olla sellai-
sia ihmisiä, jotka käyttäytyvät niin kuin ennen-

kin. se antaa ainakin hetkeksi lepoa surulta.
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Surevan kohtaaminen

kään ole yksin, vaan on ihmisiä, joilla 
myös on paljon menetyksiä elämäs-
sään. niistä on päästy yli, vaikka tie-
tenkään niitä ei voi unohtaa. 

Ei tyhjänpäiviäsiä kliseitä
sanoja sanojen vuoksi ja tyhjänpäi-
väisiä kliseitä ei tarvita surevan koh-
taamisessa. Ystävällinen ja rohkea 
läsnäolo riittää. ilmaise, että olet käy-
tettävissä silloin, kun onnettomuus-
perhe on valmis kohtaamaan ihmisiä 
ja ottamaan apua vastaan. nimittäin 
jatkuva osanottojen paljous voi myös 
rasittaa, viedä voimat. samoin kuin 
karkuun juokseminen silloin, kun 
sureva on tulossa vastaan. tai raho-
jen laskeminen tai kännykän räplää-
minen silloin, kun sureva yllättäen 
ilmaantuu näkösälle. Yleensä surun 
alkuvaiheessa on osaaottavien tul-
va. sitten ne vähenevät ja loppuvat. 
saattaisi olla jopa hyväksi, että jotkut 
säästäisivät käyntinsä myöhemmäksi, 
jolloin kenties yksinäisyys on ruven-
nut vaivaamaan surevaa. 

Osanotto voi olla raskasta
ihmisten osanottoa on joskus myös 
vaikea kestää. pahin moka on ken-
ties se, että joku sanoo ”tiedän mil-
tä sinusta tuntuu, minulta kuoli koi-
ra pari vuotta sitten”. kun voimat 
loppuvat, on vaikeaa kohdata loh-
duttajia. uteliaisuus ei kuulu lohdu-
tukseen: ensin osanottosanat ja heti 
kiireesti perään kyselemiset. osanot-
tohetki ei ole mikään poliisikuulus-
telu. jätetään ne kuulustelut viran-
omaisille.

joku on sanonut viisaasti: ”kun asi-
an saa edes pieneksi hetkeksi pois mie-
lestä, joku tulee silloin ottamaan osaa. 
silloin häipyy se lyhyt ja helpompi het-

ki. asia on taas mielessä, vaikkei jak-
saisi enää hetkeäkään.” 

Tarjoa konkreettista apua
jotkut surevat voivat kaivata ympä-
rilleen aivan konkreettista apua. ei 
ehkä heti, mutta jossain vaiheessa. 
joskus apu on tarpeen ihan heti.  oli-
si joku, joka siivoaa ja laittaa ruokaa. 
tai kukkien tilalle voisi tuodaan ruo-
kaa, joka on lämmittämisen jälkeen 
valmista syötäväksi. etiopiassa olen 
nähnyt suruteltan: surevan majan pi-
halle tuodaan kyläyhteisön teltta, jos-
sa surevat istuvat ja kyläläiset tulevat 
ruokineen. istutaan ja jutellaan. sa-
manlainen suruteltta suurelle hau-
tajaisporukalle oli pystytetty kadulle 
sovetossa etelä-afrikassa viime mar-
raskuussa. liikenne oli sillä kadulla 
katkaistu.

kriisin keskellä surevan lähellä voi-
si olla sellaisia ihmisiä, jotka käyttäy-
tyvät niin kuin ennenkin. se antaa ai-
nakin hetkeksi lepoa surulta. teennäi-
nen, vaikkapa raamatunlauseilla lähes-
tyminen voi olla todella ärsyttävää ja 
raskasta. ja mikä ihmeellisintä, sure-
van voi olla helpompi olla sellaisten ih-
misten kanssa, jotka eivät ole tunteneet 
häntä ennen onnettomuutta. ”heillä ei 

ole silmissä sääliä tai surua. he katso-
vat surevaa niin kuin muita normaa-
leja ihmisiä.” 

Rohkea läsnäolo riittää
jokainen kohtaa surevan omalla per-
soonallisella tavallaan. kohtaaminen 
voi olla hyvin vaikeaa, koska sanoja 
ei löydetä. mutta niitä sanoja ei tar-
vita, riittää kosketus, läsnäolo, lyhyt-
kin sellainen. on paljon parempi sa-
noa ”en osaa lohduttaa” kuin yrittää 
soperrella sanoja.

jokainen sureva käyttäytyy omalla  
tavallaan. kaikki tavat ovat oikeita. 
naiset saattavat puhua paljon, keskus-
tella. miehet voivat lähteä metsään tai 
halon hakkuuseen.  jotkut kirjoitta-
vat ajatuksensa muistiin. joillekin hil-
jainen musiikki on rauhoittavaa. tai 
lähdetään ystävän kanssa kävelemään 
ja siinä puretaan tunteita. ammatti-
auttajien luokse myös riennetään. 
heitä kyllä riittää, samoin keskuste-
lupiirejä ammattilaisten johdolla. 
tärkeää on, että ammattiauttajat ja 
kriisityöntekijät pyrkivät tasapuoli-
suuteen ja ettei ketään surevaa unoh-
deta missään tapauksessa.  elämä jat-
kuu, ja jokaisen on harrastettava asi-
oita, jotka tuottavat mielihyvää. joil-
lekin työnteko on parasta terapiaa. 
neljän seinän sisälle linnoittautumi-
nen on pahinta, mitä voi tapahtua. 
Varsinkin jos tämä eristäytyminen 
kestää vuosia. suhteiden löytyminen 
neljälle suunnalle on jokaisen kohdal-
la tärkeää: suhteet luontoon, ihmisiin, 
omaan itseensä ja ihmisen omaan ar-
vomaailmaan (jumalaan sanoisi mo-
ni). monesti tämä arvomaailma jou-
tuu ihmisellä kovaankin kriisiin. jäl-
jelle jäävät toivottavasti kestävät ja 
turvaa antavat periaatteet. n

”jatkuva 
osanottojen 
paljous voi 

myös rasittaa, 
viedä voimat.”
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Virsikirjan lisävihkotyö 
hyvässä vauhdissa 

V 
irsikirja ja virret herättävät 
tunteita ja mielipiteitä. sen 
voi todeta, kun on parin viime 
kuukauden aikana seurannut 

lisävihkon virsiehdotuksiin liittyviä 
uutisia ja mielipidekirjoituksia. hy-
vä, että virsi herättää tunteita ja aja-
tuksia. hyvä, että virsiä pohditaan 
ja puntaroidaan monelta eri kannal-
ta. hyvä, että ihmetellään, kysytään, 
kyseenalaistetaan, perustellaan ja ap-
rikoidaan. tämä keskustelu on koet-
tu tärkeäksi ja otettu mielenkiinnolla 
vastaan lisävihkotyöryhmissä. tällä 
kertaa Cruxissa tarkastellaan lähem-
min suomenkielisen lisävihkotyöryh-
män työskentelyä.

Kanttorit testasivat lisävihkon 
virsiehdotuksia
lisävihko oli esillä helmikuun alussa 
lappeenrannan kanttoripäivien yh-
teydessä. kanttorit saivat, tietenkin 
itse laulaen, tutustua muutamiin lisä-
vihkon virsiehdotuksiin. näistä ehdo-
tuksista saattoi antaa palautetta sekä 
kertoa samalla näkemyksiä ja ideoi-
ta virsikirjan lisävihkotyöskentelyn 
evästykseksi joko fläppitaulun väli-
tyksellä tai suoraan paikalla olleille 
työryhmän jäsenille. lappeenrannan 
terveisiä käytiin lisävihkotyöryhmäs-

sä läpi heti tuoreeltaan helmikuun 
kokouksen yhteydessä. työryhmässä 
oltiin ilahtuneita ja kiitollisia monista 
hyvistä esille nostetuista näkökulmis-
ta ja ehdotuksista.

Lisävihkotyöskentelyä 
kokouksissa ja kotona…
Virsikirja ja virret, mutta aivan eri-
tyisesti uusi lisävihko, ovat olleet rei-
lun vuoden ajan monin eri tavoin 
myös yhdentoista suomenkielisen li-
sävihkotyöryhmän jäsenen ajatuksis-
sa. työryhmän puheenjohtajana toi-
mii lääninrovasti, kirkkoherra Jaana 
Marjanen ja sihteerinä (31.1.2013 as-
ti) pastori Timo-Matti Haapiainen. 
tämän vuoden helmikuun alusta 
alkaen, timo-matin saatua kutsun 
uusiin tehtäviin, aloitti työryhmän 
sihteerinä pastori Samuli Koivu-
ranta. jäseninä mukana ovat mu-
siikkisihteeri Kaisa-Leena Harjun-
maa-Hannikainen, professori Kaisa 
Häkkinen, kirkkomusiikin opiskeli-
ja Taru Hämäläinen, laulurunoilija 
Anna-Mari Kaskinen, säveltäjä Ol-
li Kortekangas, nuorisotyön opetta-
ja Pekka Kosonen, muusikko Pek-
ka Nyman, emeritusprofessori Erkki 
Tuppurainen  ja kanttori Jenni Urpo-
nen. sekä suomenkielisen että ruot-

sinkielisen työryhmän työskentelyä 
ohjaa ohjausryhmä kirkkoneuvos 
Pekka Huokunan johdolla.

suomenkielinen työryhmä on koko-
ustanut kerran kuukaudessa kirkko-
hallituksen toimitiloissa. Viime mar-
raskuussa työryhmä pääsi monta harp-
pausta eteenpäin, kun se kokoontui pa-
riksi vuorokaudeksi Vivamoon, loh-
jalle. työ on usein jatkunut kokousten 
väleissä myös erilaisten kotitehtävien 
parissa.    

…laulaen…
työryhmässä on laulettu paljon. Yh-
dessä ja erikseen on kahlattu läpi lu-
kuisia laulukokoelmia: herätysliik-
keiden laulukirjoja, ruotsin kirkon 
virsikirja ja psalmer i 2000 talet, uu-
sia virsiä, messu- ja tuomaslauluja, 
helsingin katolisen hiippakunnan 
laulukirja Cantemus, saamenkielinen 
sálbmagirji, laula kaikki maa, las-
ten virsi, nuoren seurakunnan laulu-
kirja, matkalauluja-laulukokoelmat 
ja näiden kokoelmien mahdolliset eri 
versiot sekä lukuisia yksittäisiä lau-
luja ja virsiä eri puolilta kotimaata ja 
maailmaa.  

lisävihkon virsiehdotuksia tarkas-
teltaessa ovat suurennuslasin alla olleet 
muun muassa yhteislaulullisuus, ”tek-

jEnni UrponEn
kanttori, tohtorikoulutettaVa, nousiainen

Juiceako lisävihkoon? Suojelusenkeli-laulusta virsi? Tuleeko lisävihkoon mukaan uusi talvivirsi? 
Reilun vuoden ajan sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen lisävihkotyöryhmä on tahoillaan 
valmistellut virsikirjan lisävihkoa. Lisävihkoihin on etsitty muun muassa sellaisia virsiä, jotka sa-
noittaisivat nykyihmisen erilaisia elämänkysymyksiä ja -vaiheita, hengellistä etsintää sekä tukisi-
vat seurakuntien elämää. Työskentelyssä on päästy nyt hyvään vauhtiin.
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Virsikirjan lisävihkotyö 
hyvässä vauhdissa 

ninen taso” eli melodia, harmonia, ryt-
mi, tavut, painot ja runomitat sekä ”si-
sällöllinen taso” esimerkiksi sanoma 
sekä laulun ”inklusiivisuus” ja ”eks-
klusiivisuus”. laulun tai virren antia 
on verrattu myös jo olemassa oleviin 
virsikirjamme virsiin ja muuhun ma-
teriaaliin. hyvin usein ovat esillä olleet 
seuraavat kysymykset: ”sopiiko virsi-
ehdotus jumalanpalveluselämään? mi-
kä on virsiehdotuksen paikka virsikir-
jan ja lisävihkon kokonaisuudessa? 
onko virsiehdotus ”hyvä” ja mitä uut-
ta siinä on kokonaisuuden kannalta? 
tukeeko virsiehdotus seurakunnan 
osallistumista, muuttuvaa seurakuntaa 
ja sen elämää?” 

työryhmän saama tehtävänanto on 
suunnannut kriteeristön muodostu-
mista. lisävihkon tavoitteena on tukea 
ja täydentää jo käytössä olevia virsikir-
joja sekä vastata niihin tarpeisiin, jot-
ka 1980-luvun jälkeen tapahtuneet 
muutokset ovat synnyttäneet ja niihin 
haasteisiin, jotka tulevaisuus asettaa. 
näitä 2000-luvun kysymyksiä ovat 
muun muassa kansainvälisyys, moni-
kulttuurisuus, uusyhteisöllisyys, uu-
distuva jumalanpalveluselämä ja eri-
laiset perherakenteet. 

ehdokkaat on ”siivilöity” kriteeris-
tön mukaisesti a, B ja C-kategorioi-
hin. joidenkin laulujen yhteydessä a-
luokkaan on valittu pelkkä sävelmä, 
sanat ja aihepiiri tai näkökulma. ”sii-
vilä” on tarkentunut vähitellen – ja 
tarkentuu yhä edelleen. 

…keskustellen ja yhteisesti 
pohtien…
työskentelyn kannalta antoisia ja tär-
keitä ovat ehdottomasti olleet työryh-
mässä käydyt erinomaiset ja syvälliset 
keskustelut. ensimmäisten kokous-
ten yhteydessä keskusteluiden innoit-
tajina olivat usein kysymykset: ”mikä 
on virsi? minkälainen on virsi? mikä 
ero on lisävihkolla ja virsikirjalla?” 
laulaminen ja aineiston läpikäymi-
nen ovat nostaneet esille lisää uusia 

kysymyksiä. työryhmässä on ideoitu, 
perusteltu ja ihmetelty paljon. innos-
tuneessa ja luottamuksellisessa ilma-
piirissä ja hyvän yhteishengen valli-
tessa ollaan välillä oltu asioista myös 
reilusti eri mieltä. 

Yhteinen suunta ja päämäärä ovat 
säilyneet koko ajan selkeinä. kirkollis-
kokouksen antamat raamit ohjaavat 
työskentelyä. tärkeätä perspektiiviä 
on saatu myös eri alojen asiantuntijoi-
den kuulemisesta sekä tutustumalla ai-
hepiiriä käsitteleviin tutkimuksiin ja 
artikkeleihin.

…kohti virsikirjan lisävihkoa
arkinen työ lisävihkon virsiehdotus-
ten parissa jatkuu laulaen ja keskus-
tellen. työskentelyaikaa on jäljellä 
vuoden 2014 loppuun. samulilla on 
hallussaan paksu mapillinen yksittäi-
siä virsiehdotuksia, jotka odottavat 
läpikäymistään. parhaillaan ollaan 
suunnittelemassa ja valmistelemassa 
kevään tekstintekijäseminaaripäivää. 
olemassa olevien laulujen lisäksi lisä-
vihkoon tullaan tilaamaan aivan uusia 
virsisävelmiä sekä virsitekstejä aihe-
piireistä, joita olemassa olevat laulut 

eivät ole vielä käsitelleet. keskustelua 
ei käydä kuitenkaan ainoastaan työ-
ryhmän jäsenten kesken kokousten 
yhteydessä, vaan tähän keskusteluun 
ja vuorovaikutukseen kutsutaan mu-
kaan, esimerkiksi facebookin välityk-
sellä, kaikkia virsien ystäviä. n

Keskustelua aiheesta myös Facebookissa: 
facebook.com/virsipsalm

virsikirjan suomenkielisen lisävihkotyöryhmän jäsenet 
vivamossa marraskuun 2012 työskentelypäivien yhteydessä. 

Kuva: Timo-Matti Haapiainen

Virsiä Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon suomen- ja 
ruotsinkielisten virsikirjojen 
lisävihkoihin:

– Minkälaiset virret tukevat 
 kirkon missiota 
 tulevaisuudessa?
– Mihin käyttötarkoituksiin 
 ja tilanteisiin on vaikea
 löytää sopivia virsiä?
– Mistä teemoista on 
 liian vähän virsiä?
– Mitkä musiikkityylit 
 olisivat tarpeellisia
 lisävihkossa?

Työryhmille voi lähettää 
virsimateriaalia, ideoita ja 
ehdotuksia virsiksi ja aihepiireiksi 
osoitteeseen virsi.psalm@evl.fi 
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Anssi AlmGrEn
seurakuntapastori, lempäälän seurakunta

Idea reggaemessusta syntyi Nuorten Keskuksella reilu vuosi sitten. Muutamalla puhelinsoitolla 
ympärille kerääntyi innokkaita messunkehittelijöitä Suomen Lähetysseurasta, Changemakeristä, 

Kansan Raamattuseurasta ja eri seurakunnista. Ajatus oli yksinkertainen: julistetaan evankeliumia 
sellaisilla rytmeillä, jotka sytyttävät, keinuttavat ja lämmittävät. Sanomaa läheltä lähelle, isolla sy-

dämellä ja sellaisella kielellä, jota porukka ymmärtää. 

ReggaemessuReggaemessu

Kuva: Raimo Saba
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S
uunnittelun alkuvaiheessa 
hahmottelimme isoja linjoja: 
ajankohtaa, tilaa, bändiä, vir-
siä ja teemaa. muutaman eri 

vaihtoehdon jälkeen päädyimme ky-
selemään tiloja pop-messun kehdosta 
töölön seurakunnasta. suomessa on 
vain muutama kristillinen reggaeyh-
tye, ja tiimin yhteinen näky oli, että 
katajainen kansa oli messuun saata-
va. suomen lähetysseuran kautta jär-
jestyi äänentoisto ja muiden tahojen 
kanssa jaoimme bändi-, messuleh-
tiö- ja tarjoilukustannuksia. messun 
sanomassa halusimme nostaa esille 
ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyk-
siä. reggaemusiikki tuki teemaa, sillä 
sen kautta on aina nostettu esille yh-
teiskunnallisia epäkohtia ja käsitelty 
kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta.

Kirkkokansalla mahdollisuus 
osallistua ideointiin
messun rakentaminen oli tavattoman 
mukavaa, kun toteuttamisessa oli täy-

sin vapaat kädet. suunnittelussa oli 
helppo kuulla se, että tavoitteena oli 
kunnioittaa olemassa olevaa, mutta 
myös luoda ja löytää jotain uutta. sel-
laista joka puhuttelee ja menee kuo-
ren alle. halusimme kuunnella ideoi-
ta myös oman piirimme ulkopuolelta, 
joten avasimme Facebookiin tapahtu-
malle sivut, joiden kautta koko kirk-
kokansalla oli mahdollisuus osallistua 
ideointiin.

Paikalle tuli neljäsataa 
messuvierasta
tammikuussa 2012 viimeisetkin jär-
jestelypalaset loksahtivat kohdalleen 
ja kaikki näytti paperilla hyvältä. 
oletimme, että messu herättäisi kiin-

nostusta, mutta perinteinen painettu 
mainostus oli jäänyt seitin ohueksi. 
sosiaalisen median tapahtumakutsus-
sa messu kasvatti kuitenkin nopeas-
ti suosiotaan, joten osasimme odottaa 
paikalle reipasta kahtasataa messuvie-
rasta. sunnuntaina 12.2.2012 paikalle 
tuli neljäsataa messuvierasta - virsi-
kirjat loppuivat kesken. messun rik-
kaasta ja moni-ilmeisestä musiikista 
vastasi kahdeksan hengen kokoon-
panossa soittanut katajainen kansa. 
Yhtyeen vokalisti Tommi Ahonen oli 
tehnyt messua varten upeat virsisovi-
tukset. 

Halusimme alleviivata 
kohtuullista elämäntapaa
kirkkovuoden ajankohta tarjosi ai-
heeksi ”jumalan sanan kylvöä”, min-
kä kautta oli helppo lähestyä  ihmisen 
roolia luomakunnan tilanhoitajana. 
luomakuntaa uhkaavat monet ihmi-
sen toiminnasta johtuvat ongelmat, 
ja alkaneen paastonajan äärellä ha-
lusimme alleviivata kohtuullisen elä-
mäntavan merkitystä. messun yhtenä 
tekstinä oli jesajan kirjasta kappale: 
”toisenlaista paastoa minä odotan: et-
tä vapautat syyttömät kahleista, irro-
tat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, 
että murskaat kaikki ikeet, murrat 
leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodit-
tomalle, vaatetat alastoman, kun hä-
net näet, etkä karttele apua tarvitse-
vaa veljeäsi.” (jes. 58:6-7) 

Yhtymäkohtia vapautuksen 
teologiaan
messussa oli yhtymäkohtia vapau-
tuksen teologiaan. esimerkiksi pas-
tori Kai Sadinmaa käsitteli saarnas-
saan rakenteellista syntiä ja muistutti 

Reggaemessu

aktiivisen toiminnan (praksis) merki-
tyksestä. synti ei ole pelkästään ihmi-
sen teko lähimmäistä tai jumalaa vas-
taan, vaan synti näkyy ensisijaisesti ja 
ennen kaikkea niissä rakenteissa, jot-
ka tuottavat sortoa, nälkää ja kuole-
maa.

Varsinainen messu oli palautteen pe-
rusteella erittäin onnistunut vaikka pa-
rannettavaakin löytyi. moni asia jäi 
viime hetkeen. esimerkiksi äänentois-
to saatiin kuntoon kolme minuuttia 
ennen messun alkua. Vaikka soun-
dcheckit ja muut oli tehty pohjalle, 
niin emme olleet huomioineet sitä, et-
tä langattomat mikit oli kytketty eri 
järjestelmään kuin yhtyeen äänentois-
to, ja ne eivät oikein toimineet yhdes-
sä. joskus se on pienestä kiinni. sillä 
kerralla homman pelasti noheva sun-
tio, joka pyöritteli leathermanin avul-
la äänikaapin takaseinän irti ja viritti 
meille toimivan kokonaisuuden. kii-
tokset vielä santerille töölöön!

Kehittämisrahasto 
erityismessuille
erityismessun järkkääminen huike-
alla yhteistyöporukalla oli mahtava 
kokemus. erityismessun kehittämi-
nen ja toteuttaminen oli perusmessua 
kalliimpaa, mutta yhteistyössä kulut 
pilkkoutuivat. jatkossa pitäisi miettiä 
yhden spesiaalimessun sijasta esimer-
kiksi reggaemessujen sarjaa, joka jär-
kevällä tavalla nivoutuisi seurakun-
nan muuhun toimintaan. haastettu 
kirkko voisi miettiä vaikkapa omaa 
kehittämisrahastoa näille erityismes-
suille, jotka näyttäisivät kiinnostavan 
erityisesti nuoria aikuisia aivan eri ta-
valla kuin kello kymmenen aamu-
messut. n

”messun sanomassa halusimme 
nostaa esille ympäristö- ja 
ihmisoikeuskysymyksiä.”
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Anna marte

UUSIA TEKIJöITÄ 
Tekstin ääressä palstalla

Kerro muutamalla lauseella 
itsestäsi ja taustastasi
tervehdys! olen Anna Marte, työs-
kentelen kauniaisten suomalaisessa 
seurakunnassa kanttorina. tällä het-
kellä olen hoitovapaalla 1-vuotiaan 
saaran kanssa.

olen Hanna Vanonen, pappi ja tut-
kija, tällä hetkellä oikeastaan teologi-
an alan akateeminen sekatyöläinen. 
saarnojani ja hartauspuheitani on voi-
nut viime vuosina eniten kuulla por-
voon ja kauniaisten kirkkotiloissa ja 
Yleisradion aamuhartauksissa. tutki-
muspuolella olen ollut kiinnostunut 
etenkin väkivaltaa ja vastakkainaset-

Tekstin ääressä -palstan tekijöiden joukkoon ovat vuoden alusta liittyneet Hanna Vanonen, Juha 
Tanska ja Anna Marte. Toimitus esitti heille muutaman kysymyksen. Vanhoina kirjoittajina jatka-
vat Niko Huttunen, Ari Oinas ja Satu Saarinen.  

telua kuvaavista raamatun ja Qumra-
nin teksteistä ja siitä, miten niitä on 
tulkittu. 

nimeni on Juha Tanska. olen 
51-vuotias kirkkoherra kymin seura-
kunnasta, kotkasta. sivutoimisesti vil-
jelen maata ja hoidan pientä lammas-
laumaa vanhalla kotitilallani hami-
nassa, jossa myös asumme perheeni 
kanssa. koulutukseltani olen teologi-
an tohtori. 

Mikä sinulle on tärkeintä/
olennaisinta saarnaamisessa?
Hanna: haluaisin kutsua kuulijan 
kanssani ihmettelemään raamatun 

tekstiä avoimin mielin. toivoisin, et-
tä saarnaaja ja kuulija voisivat mo-
lemmat tehdä oivalluksia ja vaikuttua 
tekstin äärellä!
Juha: toivon, että saarna koskettaa 
sisintä, antaa toivoa ja keventää niitä 
taakkoja, joita seurakuntalaiset mie-
lessään kantavat.

Millainen oma saarnatyylisi on?
Hanna: Vakiokommentaattorini ku-
vaavat saarnatyyliäni maalailevaksi, 
kerronnalliseksi ja pohdiskelevaksi. 
itse olen huomaavinani, että tartun 
raamatun tekstiä lukiessani usein vi-
suaalisiin mielikuviin sekä tekstistä 

Kuva:Sami Marte
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välittyviin kokemuksiin, tunteisiin ja 
ristiriitoihin. näitä analyyttisesti tar-
kastelemalla saarna alkaa kehittyä.

Juha: saarnatyylini on mietiskelevä, 
keskustelevuuteen pyrkivä, vaikka 
harvoin pidän varsinaisia keskustelu-
saarnoja.

Millaisia periaatteita sinulla 
on jumalanpalveluksen virsien 
valintaan?
Anna: Valitessani virsiä olen yleen-
sä lukenut huolella päivän tekstit 
ja miettinyt, mitä aiheita ja teemoja 
niistä nousee pintaan. pyrin myös ot-
tamaan huomioon elettävän vuoden-
ajan sekä mahdollisesti juuri sillä het-
kellä yhteiskunnassa keskustelun alla 
olevat asiat, mikäli ne osuvat ja uppo-
avat erityisen hyvin päivän aiheeseen. 
alkuvirtenä saatan käyttää aamuvirt-
tä ja yleisesti ottaen pyrin valitsemaan 

ensimmäiseksi virreksi mahdolli-
simman helposti laulettavan virren 
harvalla on aamulla heti ääni auki... 
Cruxin virsiä valitessani virren ajan-
kohtaisuus juuri sillä viikolla ei toteu-
du siinä mittakaavassa kuin mitä elä-
vässä elämässä. en myöskään innostu 
kimmeltävistä keväthangista puhu-
vasta virrestä marraskuussa valintoja 
tehdessäni. 

Millainen on musiikkimakusi? 
Entä millaista musiikkia tykkäät 
mieluiten soittaa?
Anna: musiikkimakuni on erittäin 
laaja - kevyestä klassiseen. kuunte-
lemani musiikki on kovin riippuvais-
ta tilanteesta. rauhallisena koti-il-
tana klassinen vanha musiikki koko 
laajuudessaan on parasta. päivisin 
kuuntelen mielelläni sinfoniaorkes-
terien hienoja elokuvamusiikkilevy-

tyksiä keskimmäiseni niitä leikkien-
sä lomassa soittaessa. mikään ei voita 
latinopoppia tai nightwishiä lenkki-
polulla ja taas itse musisoidessani uu-
si hengellinen musiikki tuntuu raik-
kaan kotoiselta valinnalta.

millaista musiikkia tykkään itse 
soittaa? jaa-a. Viihdyn varmaankin 
parhaiten soittaessani yhtenä jäsenenä 
messubändissä! 

Mitä ajattelet, mikä on saarnan 
tehtävä jumalanpalveluksessa?
Hanna: messussa moni asia palvelee 
tutun ja turvallisen tradition välitty-
mistä – mikä on ilman muuta tärkeää 
– mutta saarnassa saa olla myös uutta 
ja herättelevää ainesta!

Juha: saarnan tehtävä jumalanpal-
veluksessa on tilan raivaaminen litur-
gisen ajan kokemukselle, sille todelli-
suuskokemukselle, jossa ajan yhden-
suuntainen kulku hetkeksi murtuu ja 
raamatun sanojen kautta jumala on 
seurakuntansa keskellä ja lahjoittaa 
meille itsensä. tiedän, että tämä todel-
lisuus on perimmältään sanojen tuol-
la puolen, mutta parhaimmillaan raa-
matun ja saarnankin sanat voivat vii-
tata ja tuoda läsnäolevaksi tuon salai-
suuden, vaikka eivät voikaan ottaa si-
tä haltuunsa.

Mitä harrastat?
Anna: harrastuksenani on lukemi-
nen ja juokseminen. tässä elämänti-
lanteessa kummallekin on vaan jää-
nyt luvattoman vähän aikaa, mutta 
yritän tehdä parannusta asiasta joka 
viikko.

Hanna: Vapaa-aikaa vietän mieluus-
ti kulttuurin parissa.

Juha: harrastan kirjoittamista, mu-
siikkia, valokuvausta sekä kaitafilmi-
elokuvien tekemistä omasta ja perheen 
arjesta. aikaa harrastuksille tosin jää 
niukalti. n

Hanna vanonen
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28.4.
tAivAAn KAnsAlAisEnA mAAilmAssA
4. SUNN. PääSIäISESTä
Liturginen väri: valkoinen
Jh. 16:5–15
Virret: 570, 130, 484, 577, 452, 451: 1, 5
muuta musiikkia: r. Führer: Cantate domino, 
p. laaksonen: Valon hymni (ml), nyt laula, kaikki 
maa (tZ), herralle laulakaa (tZ)

Tiedon ja 
tietämättömyyden 
rajamailla
HAnnA vAnonEn

J
ohanneksen evankeliumin teksti on haastavaa luetta-
vaa – ja vielä haastavampaa kuunneltavaa. tämänkin 
sunnuntain evankeliumissa on vähän sellaista, mihin 
voisi ensi kuulemalta helposti tarttua. katkelma 16. 

luvusta ei ole kertomus, jonka juonen voisi muistaa, eikä 
keskustelu, joka etenisi helposti seurattavien repliikkien 
muodossa. se on jeesuksen yksinpuhelua, joka vieläpä on 
irrotettu laajemmasta, suorastaan valtavasta puhejaksosta 
(jh. 14–16). lisäksi katkelma on ladattu hengästyttäväl-
lä määrällä hengellistä kieltä. käytetyistä käsitteistä synti, 
vanhurskaus ja tuomio tulevat kyllä selitetyiksi (jh. 16:9–
11), mutta myös selitykset ovat varsin abstraktilla tasolla. 

kaikesta huolimatta tekstiin on kuitenkin ikään kuin pii-
lotettu dialogia muistuttava rakenne. Vuoropuhelua käy-
dään jeesuksen ja opetuslasten välillä, mutta jeesus paitsi 
puhuu omat osuutensa myös kuvailee opetuslasten reakti-
ot. Vuoropuhelun voisi tiivistää vaikkapa näin: 1. jeesus 
esittää väitteen: ”minä menen hänen luokseen, joka on mi-
nut lähettänyt.” (jh.16:5a) 2. reaktio: opetuslapset eivät ky-
sy mitään, vaan murehtivat mielessään jeesuksen sanoja 
(jh. 16:5b–6). 3. jeesus reagoi opetuslasten ajatuksiin esittä-
mällä uuden väitteen: ”teille on hyödyksi, että minä menen 
pois.” lisäksi hän selittää tarkemmin tätä ajatusta (jh. 16:7–
11). 4. reaktio: opetuslapsista tuntuu, että he eivät enää ky-
kene ottamaan vastaan enempää tietoa (jh. 16:12). 5. jeesus 
antaa lupauksen siitä, että opetuslapset vielä johdetaan to-
tuuden tuntemiseen (jh. 16:13–16).

purkamalla tekstin tällaiseksi vuoropuheluksi saarnaaja 
voi auttaa kuulijaa vastaanottamaan ja ymmärtämään sen 
paremmin. purkamisen voi toteuttaa saarnassa monella ta-
valla: evankeliumin sisällön voi kertoa uudelleen omin sa-
noin, yksinkertaistettuna ja ”piilotetun” rakenteen esiin 
tuoden. purkamisen voi tehdä myös yhdessä kollegan tai 
seurakuntalaisen kanssa siten, että saarnaajan kertoessa 
evankeliumia omin sanoin avustaja sanoittaa väliin opetus-
lasten reaktioita. Voipa tätä dialogia kokeilla havainnollis-
taa draamankin keinoin.

kun teksti on jäsennelty vuoropuhelun muotoon, siitä on 
helpompi tehdä havaintoja. Voidaan esimerkiksi huomata, 
että tekstissä muodostetaan jonkinasteinen kontrasti tiedon 
ja tietämättömyyden välillä. tekstin jälkipuoliskolla tämä 
kontrasti on erityisen kirkas: opetuslasten tietämättömyys 
ja kykenemättömyys ottaa vastaan tietoa (jae 12) asetetaan 
vastakkain totuuden hengen välittämän ylivertaisen tie-
don kanssa (jae 13). tekstin alkupuolella taas ovat vastak-
kain jäähyväisten vuoksi tunnettu murhe (jae 6) ja se tosi-
asia, että ero kuitenkin on hyödyllinen, jopa välttämätön 
(jae 7).  tämäkin ristiriita liittyy tietämättömyyteen ja tie-
toon: opetuslapset ovat murheissaan, koska eivät tiedä ei-
vätkä ymmärrä suurempaa suunnitelmaa. jeesus taas tietää 
ja ymmärtää, ja hän lupaakin kertoa opetuslapsille totuu-
den. lupauksen myötä kontrasti hiukan hälvenee: opetus-
lapset eivät ole tuomittuja täyteen tietämättömyyteen, mut-
ta eivät kuitenkaan vielä tunne koko totuutta. he kulkevat 
tietämättömyyden ja tiedon rajamailla. 

nostamalla esiin tekstissä esitetyt kontrastit voi paitsi 
päästä paremmin kiinni itse evankeliumiin myös luoda 
linkkejä nykyajan ihmisen todellisuuteen. tekstin alku-
puolella esitetyn kontrastin havaittuaan voi etsiä erilaisia 
esimerkkejä tiedon tai ymmärryksen puutteesta ja sen ai-
heuttamasta murheesta. samoin voi kaivaa esiin kokemuk-
sia siitä, miten aluksi käsittämättömältä tuntuva asia onkin 
jälkeenpäin tarkasteltuna jäsentynyt ymmärrettäväksi tai 
suorastaan tarpeelliseksi kokemukseksi. tekstin jälki-
puoliskon kontrastin innoittamana voi pohtia, mitä tiedon 
vastaanottaminen oikeastaan on. Voisiko se, että ”oppii tun-
temaan totuuden”, vaatia paitsi tiedon vastaanottamista 
vaikkapa kuulemalla tai lukemalla myös tiedon ymmärtä-
mistä, sisäistämistä – jopa muuttamista toiminnaksi? ja on-
ko itse asiassa niin, että juuri tiedon ja tietämättömyyden 
rajamailla tehdään niitä aitoja oivalluksia, sellaisia, jotka si-
säistetään ajatuksen tasolla ja jotka alkavat vaikuttaa myös 
käytännössä? ehkä taivaan kansalaisuudenkin voisi nähdä 
juuri näin: kun liikutaan erilaisten mutta limittäisten todel-
lisuuksien rajapinnalla – tiedon ja tietämättömyyden, tai-
vaallisen ja maallisen – on kaikkein suurimmat mahdolli-
suudet omaksua, ymmärtää ja sisäistää, muuttua itse ja 
muuttaa maailmaa. n
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5.5. 
syDämEn pUHEttA jUmAlAn KAnssA
5. SUNN. PääSIäISESTä
Liturginen väri: valkoinen
Jh. 16:23–33
Virret: 373, 129, 568, 387: 1-4, 514, 93: 1, 8
muuta musiikkia: o. honkanen:  p.n., j. löytty: 
missa missionalis: kyrie eleison (jlVk), a. Gabrieli: 
kyrie (mass in F, ”missa Brevis”), p. simojoki: 
tuulee, tuulee (mym)

Rukous ja ilo
jUHA tAnsKA

T
yttö katsoo vetoavasti keittiön pöydän ääressä istu-
vaa isäänsä:
isä, ota syliin.
– otanhan minä, isä vastaa ja nostaa tytön polvilleen.

syliin päästyään tyttö ojentaa kätensä pöydällä olevaan 
pikkuleipäkulhoon ja tarttuu pipariin.

– halusitko sinä minun syliini siksi, että yltäisit piparei-
hin?

– halusin, tyttö vastaa ja katsoo isäänsä vilpittömin sil-
min.

keittiön pöydän ääreltä mieleen jäänyt hetki kuvaa ehkä 
kaikessa naiiviudessaankin hengellisen elämämme lapsuut-
ta (eikä nyt ole kyse kronologisesta iästämme). jumalalla on 
meille ennen kaikkea käyttöarvo. kurkottamalla hänen 
puoleensa voi ehkä hyötyä. 

”pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen,” 
jeesus rohkaisee rukoussunnuntain evankeliumissa. pyyn-
törukous ja ilo liittyvät tässä yhteen. jumalalta pyytäminen 
ja ilo, toisin sanoen: rukous ja ilo - mitä tekemistä niillä lo-
pulta on toistensa kanssa? rohkaiseeko jeesus meitä käyt-
tämään jumalaa hyödyksemme, ja niin toimien tulemaan 
iloisiksi? ehkä näinkin, mutta tarkemmin katsoen ilo evan-
keliumeissa (kr. khara) liittyy laajempaan yhteyteen kuin 
yksioikoiseen jumalasta ”hyötymiseen” rukouksen avulla. 

neljän evankeliumin todistus ilon lähteistä on varsin ri-
kas. seuraava esimerkkien luettelo ei ole kattava, mutta 
näinkin lyhyesti voimme todeta, että ilo evankeliumeissa ja 
ihmisten sydämissä syntyy esimerkiksi: 

– itse evankeliumin, ilosanoman kuulemisesta ja sano-
man vastaanottamisesta (esim. mt. 13:20, 44);

– kun kadonnut tai syrjässä oleva pääsee jälleen yhtey-
teen jumalan ja toisten ihmisten kanssa

(mt. 18:13; lk. 15:5, 7, 9, 10, 23–24, 32; 19:6);
– jeesuksen löytämisestä ja kohtaamisesta (lk. 2:10; jh. 

20:20);
– kun jumala osoittaa laupeutta (lk. 1:58);
– vainottuna olemisesta, sillä se todistaa, että olemme ju-

malan lapsia (mt. 5:22);
– jeesuksen asialla olemisesta ja siitä, että evankeliumi 

vaikuttaa (lk. 10:17; jh. 4:36).
evankeliumien ilo kaventuu, jos ymmärrämme ilon läh-

teeksi pelkästään jumalan myöntävät vastaukset niihin ru-
kouksiimme, joissa pyydämme häneltä tavaroita tai palve-
luksia. ehkä saarnaaja voisi avata evankeliumin ilon läh-
teitä rukoussunnuntaina niin, että hän rohkaisee sekä itse-
ään että kuulijoitaan rukoilemisen tapaan, jossa 

– mietiskellään ilosanomaa ja pyydetään, että se kosket-
taa omaakin sydäntä;

– rukoillaan syrjässä olevien puolesta ja toimitaan käy-
tännössä;

– eläydytään evankeliumien kertomuksiin niin, että jee-
sus itse tulee teksteissä meitä vastaan;

– pyydetään kykyä nähdä jumalan hyviä tekoja omassa 
ja läheisten elämässä;

– rukoillaan heidän puolestaan, jotka satuttavat meitä;
– pyydetään rohkeutta kulkea yhden päivän matka, mi-

hin evankeliumi meitä kutsuukaan.
kaikkea edellä kuvattua voimme rukouksessa pyytää, ja 

kaikkiin näihin elämänalueisiin evankeliumit liittävät ilon. 
itse asiassa, isä meidän -rukous tiivistää varsin kattavasti 
nuo samat aiheet, joihin evankeliumeissa liittyy ilo: juma-
lan valtakunnan tulemisen luoksemme, jumalan laupeu-
den ja huolenpidon, anteeksiannon, koettelemukset ja ju-
malan tahdon tapahtumisen. rukoilemme isä meidän -ru-
kousta, jotta tulisimme iloisiksi.

saarnan voisi toteuttaa myös niin, että se itsessään sisäl-
tää rukousta. evankeliumin kuvaamien ilonlähteiden/ru-
kousaiheiden kohdalla seurakunta voisi laulaa aina kuhun-
kin kohtaan sopivan virrensäkeistön tai saarnaaja tai avus-
taja lausua lyhyen rukouksen. jos aikaa valmistautumiseen 
on riittävästi, rukousaiheita tai lyhyitä rukouksia voisi koo-
ta seurakuntalaisilta. n

”ilo evankeliumeissa ja 
ihmisten sydämissä syntyy 
jeesuksen löytämisestä ja 

kohtaamisesta.”
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9.5. 
KorotEttU HErrA
Helatorstai
Liturginen väri: valkoinen
Mk. 16:14–20
Virret: 106, 447, 107, 9, 225, 326: 1, 9
Muuta musiikkia: hulkkonen: minä kunnioitan 
sinua jumalani, a. Gabrieli: Gloria 
(mass in F, ”missa Brevis”)

Ei kukaan voi olla teitä 
vastaan
sAtU sAArinEn

H
elatorstai eli pyhä torstai on yksi kirkon suurista 
pyhistä. sitä on vietetty jo 300-luvulta lähtien kris-
tuksen taivaaseen astumisen kunniaksi. alttarilla 
on kuusi kynttilää, liturgisena värinä loistaa puh-

das valkoinen.
suomessa helatorstain vietto yhdistyy pakanuuden ajal-

ta periytyvään kevään kylvökauden alun juhlaan. erityises-
ti hämeessä, satakunnassa ja uudellamaalla poltettiin 
kokkoja, helavalkeita, joiden läpi karja ajettiin laitumelle. 
maatalousyhteiskunnassa helatorstaita juhlistettiin kulke-
malla kulkueina pelloilla hyvää satoa rukoillen. kevään 
juhla oli erityisesti nuorison juhla; neidot vaelsivat kylällä 
helkavirsiä laulaen. kesäjuhlien- ja leikkien kausi oli lau-
laen ja tanssien avattu!

helatorstain evankeliumin tapahtumat taipuvat hanka-
lasti mielikuvituksen nauhalle. jeesuksen elämästä kerto-
vien elokuvienkin taivaaseenastumiskohtaukset ovat lähin-
nä kiusallisia. miten se on mahtanut tapahtua, askarruttaa 
erityisesti rippikoululaisia, mutta saa aikuisenkin pohdis-
kelemaan aistimaailmamme ja ruumiillisen olemisemme 
rajallisuuksia ja mahdollisia rajattomuuksia.

taivaaseen astuminen tunnustetaan yhtenä uskomme 
keskeisenä lauseena sekä nikean että apostolisessa uskon-
tunnustuksessa. sitä, kuten montaa muutakaan uskonto-
tuutta ei järki tavoita – muutenhan sanassa ei olisi ”uskon” 
-etuliitettä. uskontotuuksia yhdessä ääneen lausumalla yh-
teinen usko vahvistuu. ne ovat myös luonteeltaan seura-
kunnan yhteistä ylistystä.

taivaaseen astumisen uskontotuudellisuus ja tapahtu-
man merkitys uskovien yhteisölle tulee kauniisti esiin ”tai-
vaaseen menemisen” juhlan ikonissa. ikonissa korostuu se, 
että itse taivaaseen astuminen ei suinkaan ole ainoa eikä 
edes keskeisin osa juhlaa. alaosassa kuvatut henkilöt kiin-
nittävät katsojan huomion; keskellä seisoo neitsyt maria ja 
häntä ympäröivät opetuslapset. kristus on kuvattuna iko-
nin yläosassa, enkelien ympäröimänä, pienempänä hahmo-
na kuin alaosan joukko.

kuvasommitelma korostaa samaa kuin uskontunnustuk-
sen syvin olemus; keskeisenä uskontotuutena on kysymys 
kirkosta, niiden ihmisten yhteisöstä, jotka kristus valtuut-
taa toimimaan nimessään ja joille hän lupaa voimansa. kir-
kon syntymäpäivänä helluntaina tämä valtuutus saa täyden 
siunauksen, kun pyhä henki vuodatetaan seurakunnan 
 ylle.

silti jo nyt kirkon alkusanat on lausuttu. ”menkää kaik-
kialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luo-
duille. joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. joka ei 
usko, se tuomitaan kadotukseen.” 

helatorstain sanoma tukee ja vahvistaa ajatusta kirkosta 
pyhien yhteisönä. se pakottaa meidät pohtimaan omaa 
asentoamme ikonin alaosan hahmojen joukossa, maan 
päälle jäävien joukossa. Ymmärrämmekö olevamme eläviä 
oksia kristuspuussa? Ymmärrämmekö vastuumme kris-
tuksen ruumiin jäseninä?

kristus vahvistaa keskinäistä yhteytämme sekä yhteyttä 
häneen ehtoollisen lahjassa. pyhän henkensä kautta hän 
on läsnä sanassa ja sakramenteissa seurakuntansa keskellä. 
pöydästä ja penkistä noustessamme liitymme siihen jouk-
koon, joka sai tehtävän viedä sanoma Vapahtajasta koko 
maailmaan, kaikille luoduille.

ortodoksinen helatorstain kontakki ilmaisee uskon ja 
luottamuksen johdatukseen: 

”sinä et suinkaan eronnut meistä, vaan olet aina kans-
samme ja lupaat niille, jotka sinua rakastavat: minä olen 
teidän kanssanne eikä kukaan voi olla teitä vastaan.” n

”mikä on suhteemme meitä 
ympäröivään yhteisöön, 

kirkkoon ja seurakuntaan?”
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12.5.
pyHän HEnGEn oDotUs
6. SUNN. PääSIäISESTä
Jh. 15:26–16:4
Virret: 464, 127, 446, 588, 451, 387: 6
Muuta musiikkia: pyhä henki, jumalan henki (tl), 
oi tule, pyhä henki (tZ), pyhän kosketus (uml), 
santo es el senor (pyhä kolumbialaisesta messusta, 
suom. katja kaila)

Lempeä Iskä
Ari oinAs

T
äällä maallistuneessa hyvinvointiskandinaviassa on 
vaikea käsittää sitä vihaa, joka jeesuksen mukaan 
seuraa kaikkia niitä, jotka pitävät häntä ihmiseksi 
tulleena jumalana. ajatus ihmisestä, joka on samal-

la sekä täysi ihminen että täysi jumala on syystä tai toisesta 
monille niin karmaiseva, että sitä seuraa käsittämätön hal-
veksunta, viha ja jopa väkivalta uskovia kohtaan. 

monikulttuurinen yhteiskunta, jossa vallitsee uskon-
vapaus, on monin paikoin maailmaa yhä vieras ajatus. niil-
lä maailman kolkilla on vaarallista olla kristitty. jeesuksen 
lupaus niissä tilanteissa eläville on: ”te saatte puolustajan; 
minä lähetän hänet isän luota.” jeesus vielä rohkaisee vai-
nottuja kaikkialla maailmassa: ”maailmassa te olette ah-
taalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maail-
man.” isän rakkaus seuraa kristittyä, minne ikinä elämä 
hänet viekin, kuuluu toinen jeesuksen lupaus. kunpa sen 
riittävyyteen jaksaisikin aina uskoa. opetuslapsille jeesuk-
sen jäähyväispuheet ennen vangitsemistaan olivat sekä kä-
sittämättömät että pelottavat. meistäkin ne tuntuvat usein 
sellaisilta. 

helppoa ei ole myöskään hyväksyä sellaisenaan jeesuk-
sen toteamusta, että kristityn elämä ei koskaan ole vaiva-
tonta ja kaikkia huolia vailla. sellaisesta on turha haaveil-
la. jeesuksen puheissa ei ole menestysteologian häivääkään. 
se on pelkkää ristin teologiaa.  

ristiinnaulitsemisen seurauksena oli jeesuksen seuraaji-
en pakeneminen ja piiloutuminen. kun pyhä henki hel-
luntaina tuli, he rohkaistuivat, mutta edelleen heidän elä-
määnsä sisältyi myös pelon ja piiloutumisen aikoja. niin on 
yhä monin paikoin maailmaa. jopa täällä pohjolassa moni 

peittelee työkavereiltaan kristillistä vakaumustaan niin 
kummallista kuin se onkin. miksi kristittynä oloa pitää jo-
pa täällä hävetä? 

ehkä syynä on se, että jeesuksen lupaama vaikeuksien 
täyttämä tulevaisuudennäkymä ja reaalitodellisuus, joka 
elämässämme vallitsee, on aina ristiriidassa. pelätään ih-
misten nauravan kristitylle, jonka elämä ei ole sen kum-
mempaa kuin muidenkaan. taivaan rauha ei näytä ulottu-
van tänne alas asti. mistä silloin voi saada rohkaisua jatkaa 
arkista aherrustaan kristittynä vailla pelkoja? 

alkuun myös opetuslasten oli vaikea hyväksyä sitä, että 
jeesuksen näkyvän läsnäolon sijasta heidän elämässään tu-
kena olisi jeesuksen sijasta vain näkymätön pyhä henki ja 
toiset kristityt. on siinä hyvätkin puolensa, kun ajattelem-
me tarkemmin. kristuksen kuva on sen myötä aina myös 
toisen ihmisen kuva. kristus näyttäytyy parhaiten aina syn-
tisen ihmisen – toisen kurjan – kasvojen kautta. ehkä se 
myös opettaa armollisuutta toisiamme kohtaan. joudum-
me hyväksymään sen, että sama armo, joka on tuon toisen 
kurjan pelastanut, auttaa meitäkin eteenpäin.

kipeää se tietenkin välistä tekee, kun joudumme väistä-
mättä olemaan toistemme armoilla myös negatiivisessa 
mielessä, seurakunnissakin. silti jotain äärettömän kaunis-
takin siinä kuvassa on. on kuin kristus kirkastuisi sen 
kautta, että hän on samanaikaisesti jotain täysin muuta 
kuin me syntiset ihmiset, että ihminen kuten mekin. siinä 
on mysteeri, joka ei avaudu tieteellisen tarkastelun kautta. 
samalla se on ainoa totuus, joka voi meitä auttaa. 

uskon nimittäin lujasti siihen, että silloin kun suostum-
me rukouselämässämme kuuntelemaan pyhän hengen hil-
jaista ja lempeää kuiskuttelua omatuntomme vahvistuu ja 
löydämme voimaa toimia oikein silloinkin, kun seuraukset 
eivät ole eduksemme. kristus johtaa sekä meitä että koko 
kirkkoa samalla tavalla, ilman pakkoa, rakkauden keinoin, 
pelkojamme lieventäen. kun rukoilet jeesuksen opettaman 
isä meidän -rukouksen, iskä kuulee sen ja lähettää poikan-
sa tähden pyhän hengen sinua vahvistamaan. tuo arame-
an sana ”abba” on nimittäin hellittelysana lempeälle tai-
vaan isälle. suomeksi se on isi tai iskä. mekin saamme kut-
sua jumalaa niin. samalla voimme sisimmässämme lausua 
hiljaisen rukouksen: ”totuuden henki, johda sinä meitä 
etsiessämme valkeuden teitä.” n

”miksi kristittynä oloa pitää 
jopa täällä hävetä?”
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18.5.
tUlE, pyHä HEnKi
Helluntaiaatto
Liturginen väri: punainen
Jh. 14:8–17
Virret: 124, 115: 1, 7, 8, 112, 445, 232, 111: 7
Muuta musiikkia: Veni sancte spiritus (tZ), 
saavu jo henki (tZ), saavu, valo sydänten (tZ)

Rajattomien mahdollisuuksien 
ekumeeninen haaste

niKo HUttUnEn

S
aarnatekstin alussa Filippus pyytää saada nähdä 
isän. pyyntö liittyy edellä oleviin jeesuksen sanoi-
hin, jossa tämä on vakuuttanut opetuslasten jo näh-
neen isän. 

Filippuksen pyyntö ja sitä seuraavat jeesuksen sanat isän 
ja pojan välisestä yhteydestä sekä rukouksen voimasta ovat 
yllättävästi osana helluntaiaaton tekstiä. Vasta saarnatekstin  
lopussa puhutaan pyhän hengen odottamisesta, mikä on 
helluntaiaaton aihe.

hyvällä tahdolla voi ajatella, että rukouksen voima viit-
taa siihen, miten pyhän hengen avulla saadaan aikaan ih-
meitä. sen sijaan kysymys isän ja pojan ykseydestä on han-
kalasti sisällytettävissä helluntaiaiheeseen. tavoitellaanko 
tässä jotain viitettä kolminaisuuteen?

taustalla lienee ajatus, että uskon kautta jeesus on läsnä 
uskovassa (jh. 14:20). syntyy ketju: isä on jeesuksessa ja 
jeesus uskovissa. koska jeesus menee isän luo, on jeesus 
pyhän hengen kautta läsnä.

uskon vaikeus on evankeliumissa jatkuvasti läsnä. jot-
kut eivät usko ollenkaan, jotkut uskovat vain tekojen takia, 
mutta parasta on, jos uskoo ilman niitä. tässä saarnateks-
tissä jeesus vaikuttaa hiukan epätoivoiselta ja huokaa, että 
usko syntyisi edes jeesuksen tekojen – siis ihmeiden – ta-
kia.

usko voidaan ymmärtää luottamuksena johonkin (vrt. 
esim. usko ihmiseen), mutta myös jonkun tosiasiaväitteen 
uskomisena. tällä kertaa näyttää olevan kyse jälkimmäi-

sestä. uskon kohteena on jeesuksen jumaluus, mikä on ol-
lut lukijalle selvää evankeliumin johdannosta asti (jh. 1:1). 

Vaikka usko vaikuttaa tässä tiedolliselta asenteelta, jee-
suksen rukouksesta puhuvat sanat kertovat uskolla olevan 
varsin mittavia käytännön seurauksia: mikä tahansa muut-
tuu mahdolliseksi – jopa jeesuksen tekoja suuremmat teot.

on vaikea välttää ajatusta, että pieni, juutalaisuuden 
 vihamielisenä kokenut uskovien ryhmä kompensoi voimat-
tomuuden tunnetta kuvitelmillaan rajattomista mahdolli-
suuksista. usko näyttäytyy suorastaan narsistin unelmalta. 
tunnemme toki tämän julistajatyypin, jollaisia säännölli-
sesti nousee esiin.

hiukan sovinnaisempi selitysmalli rukousten täyttymi-
selle lähtee siitä, että jeesus kehottaa noudattamaan käsky-
jään. tässä hengessä ei tietysti pyydetä ihan mitä tahansa, 
vaan ainoastaan sellaista, mikä on soveliasta ja jeesuksen 
tahdon mukaista. tämä siis estäisi ylilyönnit.

ajatus käskyjen mukaisesti rukoilemisesta voisi olla sa-
mantapainen kuin isä meidän -rukouksessa: tapahtukoon 
sinun tahtosi. kuten rukouksen johdannossa sanotaan, ju-
mala tietää ilman rukoustakin, mitä tarvitsemme. rukouk-
sessa siis rukoillaan, sitä mitä muutenkin tapahtuu – se siis 
auttaa meitä tyytymään jumalan tahtoon.

tämä tulkinta ei kuitenkaan vaikeuksitta istu johannek-
sen evankeliumiin. ensinnäkin käskyistä puhuminen liit-
tyy selvemmin sen jälkeen tuleviin sanoihin, ei edellä ole-
viin rukouksesta puhuviin jakeisiin. toiseksi keskeinen 
käsky on rakkauden käsky. se on selvästi eettinen vaatimus 
eikä nöyrtymistä välttämättömyyteen. tässä kohtaa oleva 
monikko ”käskyt” viitannee juuri tuohon yhteen, rakkau-
denkäskyyn (vrt. jh. 14:21). 

kuten huomaamme, johanneksen evankeliumin tulkit-
sija joutuu kysymyksineen nopeasti tyhmän opetuslapsen 
asemaan. ehkä tämä on tarkoituskin. useiden antiikin 
 filosofikoulujen tapaan syvällisin opetus saatettiin johan-
neksen seurakunnassakin antaa vain suullisesti. kirjallinen 
aines ainoastaan johti sen äärelle.

johanneksella täydempään tietoon johdattaa myöhem-
min tuleva totuuden henki. henki tekee rajan kristitty-
jen ja maailman välille. Vielä evankeliumin alussa jeesus 
tuli kantamaan sen syntejä (jh. 1:29), mutta nyt se rajautuu 
jo ulkopuolelle. 

johanneksen evankeliumin eristäytyvä ja hengellisesti 
korkealentoinen kristillisyys muodostaa valtakirkolle haas-
teen. parhaimmillaan haaste voi johtaa ekumeenisen ym-
märryksen lisääntymiseen niitä kristillisiä ryhmiä kohtaan, 
joille johannekselainen eristäytyminen maailmasta ja käsi-
tys uskon rajattomista mahdollisuuksista on identiteetin 
ydintä. Voisiko helluntain henki auttaa ylittämään 
näitä(kin) raja-aitoja? n

50 CruX, maaliskuu 2013

t e k s t i n  ä ä r e s s ä



19.5. 
pyHän HEnGEn vUoDAttAminEn
HELLUNTAIPäIVä
Liturginen väri: punainen
Jh. 14:23–29
Virret: 567, Laudamus-hymni, 111, 125, 229: 1-5, 
229: 6-7
Muuta musiikkia: t. nikkola: helluntaivirsi (pl), 
p. harling: pyhä (tl, messuliite), p. simojoki: 
tuulee, tuulee (mym)

Jako kahteen?
HAnnA vAnonEn

J
ohanneksen evankeliumi sisältää paljon erilaisia 
 vastakkainasetteluja: puhutaan valosta ja pimeydestä 
(esim. jh. 3:19), totuudesta ja valheesta (esim. jh. 8:44), 
maailmasta ja kristuksen omista (esim. jh. 15:19). 

evankelista käyttää tällaisia vastakohtaisia asetelmia sa-
noittaakseen näkemyksiään uskosta. Yleensä vastakohdat 
ovat voimakkaita mielikuvia herättäviä, ja ne jäävät lu-
kijalle tai kuulijalle helposti mieleen joko sanoina tai nii-
den synnyttäminä (mieli)kuvina. siksi vastakkainasettelun 
käyttö on usein varsin tehokasta. 

myös tässä johanneksen neljännentoista luvun katkel-
massa tehdään heti aluksi kahtiajako: on niitä, jotka rakas-
tavat jeesusta ja noudattavat hänen sanaansa (14:23) – ja sit-
ten on niitä, jotka eivät häntä rakasta eivätkä myöskään 
noudata hänen sanaansa (14:24). tämä kahtiajako tarjoaa 
yksinkertaisen ja helposti ymmärrettävän tavan jäsentää to-
dellisuutta: vaihtoehtoja on kaksi, ja niistä voi valita vain 
toisen. kaikki ihmiset voidaan kategorisoida jompaan-
kumpaan joukkoon, ja syntyneet ryhmät tulee ymmärtää 
jollakin tavalla vastakkaisina. kun kahtiajaon esittelyä vie-
lä seuraa lupaus ”puolustajasta”, ajatukset ohjautuvat hel-
posti siihen suuntaan, että kahden joukon välillä leijuu jon-
kinlainen uhkan tai vaaran ilmapiiri, puolustautumisen 
tarve. Viimeistään tämä uhkan tuntu vetää joukkojen vä-
lille selvän rajan.

evankeliumiin kirjoitetun vastakkainasettelun voi nos-
taa esiin myös saarnassa. Vastakkainasettelun idea on mo-
nissa eri yhteyksissä tavattu: ajatellaan nyt vaikkapa viihde-

teollisuuden laajasti hyödyntämää hyvis-pahis-asetelmaa. 
myös vastakkainasetteluun nojaava käsitys uskosta on mo-
nelle tullut tutuksi. kahtiajakoon nojaavassa näkemykses-
sä onkin monia hyviä puolia: se voi vahvistaa ryhmään 
kuulumisen ja yhteisöllisyyden tunnetta, jota moni ensisi-
jaisesti toivoo seurakunnasta löytävänsä – ja juuri ajatus 
kristittyjen yhteydestä on helluntain ydintä. mielikuva 
kahtiajaosta voi myös auttaa tekemään selvän eron oikean 
ja väärän välillä ja toimimaan oikein silloinkin, kun tilan-
ne tuntuu monimutkaiselta. kuitenkin on yhtä lailla otet-
tava huomioon, että vastakkainasettelun ajatteluun liittyy 
monia riskejä: sen avulla on helppo synnyttää mielessään 
viholliskuvia, ja se voi johtaa leimaamaan vastapuoleen 
kuuluvia tarpeettomasti ja epäasiallisesti. se voi estää tar-
kastelemasta asioita monipuolisesti ja eri näkökulmista – 
mikä monta kertaa olisi välttämätöntä. näistä vastakkain-
asettelun eri puolista on hyvä olla tietoinen paitsi tulkites-
saan johanneksen evankeliumin sanoja myös mahdollises-
ti hyödyntäessään vastakkainasetteluun perustuvia kieli- 
tai mielikuvia omassa puheessaan.

Vastakkainasettelua pohtiessa on syytä myös ottaa huo-
mioon, että johanneksen evankeliumin ajatusmaailmakaan 
ei lopulta ole tässä(kään) suhteessa aivan yksinkertainen. 
kahden joukon välinen rajanveto ei esimerkiksi ole ihmi-
sen päätettävissä oleva asia: jakeessa 14:24 – heti kahtiaja-
on tehtyään – jeesus korostaa, että jako on peräisin yksin 
jumalalta. niinpä kahtiajako ei ole aivan puhtaan dualisti-
nen: kahden osapuolen yläpuolella on aina vielä kaikkival-
tias jumala. ihmisen näkökulmasta katsottuna tämä lieven-
tää vastakkainasettelun mustavalkoisuutta – ihmiselle kun 
ei anneta valtuuksia erotella kahta puolta ihan omin päin. 
lisää harmaan sävyjä saadaan, kun otetaan tarkasteluun 
johanneksen evankeliumin rinnalle myös muita tekstejä, 
vaikkapa se perinteinen helluntain lukukappale apostoli-
en tekojen toisesta luvusta. siinä pyhän hengen ei samalla 
tavalla voi ajatella rakentavan puolustusvallia suojellakseen 
omiaan joltakin uhkaavalta vastapuolelta. henki päinvas-
toin murtaa kielten ja mielten muurit (ap. t. 2:4) – siis oi-
keastaan poistaa mahdollisia vastakkainasetteluja.

kirkon syntymäpäivänä voi olla paikallaan miettiä, mi-
ten kristittyjen yhteyttä oikein luodaan: vastakkainasette-
lun kieltä käyttäen vai jotenkin muuten? ja jos vastakkain-
asetteluja käytetään, millä tavalla se tehdään? mihin sillä 
pyritään? totta kai helluntaina riemuitaan, että yhteyttä 
luo pyhä henki itse, mutta myös ihmisillä on silti osuuten-
sa asiaan. seurakunnalla on haaste lämmetä tarpeeksi si-
säänpäin, jotta ihmiset pääsevät osallisiksi yhteisöstä, mut-
ta samalla pitää ovet reilusti auki ulospäin, jotta aina on ti-
laa mennä ja tulla, murtaa muureja. n
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26.5.
sAlAttU jUmAlA
PyHäN KOLMINAISUUDEN PäIVä
Liturginen väri: valkoinen
Jh. 3:1–15
Virret: 134: 1-3, 134: 4, 180: 1-3, 386, 177, 475: 1, 4
Muuta musiikkia: alta trinita beata (trad), 
p. laaksonen: uskon salaisuus (ml), j. hulkkonen: 
minä kunnioitan sinua jumalani

Uskon kielioppia
jUHA tAnsKA

K
olmevuotiaalle oli jäänyt Vexi salmen ja kassu ha-
losen joululaulusta kysymys, joka askarrutti pit-
kään joulun jälkeen. ”näin sydämeeni joulun teen, 
ja mieleen hiljaiseen, taas jeesus-lapsi syntyy uudel-

leen.”
– äiti, voiko ihminen mennä takaisin masuun ja syntyä uu-

delleen?
kolminaisuudenpäivän evankeliumi tekstinä rakentuu 

kirjalliselle jännitteelle: nikodemos ja jeesus puhuvat koko 
ajan toistensa ohi. syynä näyttää olevan se, että he puhuvat 
kielen eri tasoilla. nikodemoksen kieli on täsmällistä, sanoil-
la on ennen kaikkea niiden arkinen merkityksensä: ”miten 
joku voisi vanhana syntyä? miten joku voisi mennä takaisin 
äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?” jeesuksen kieli on 
runollista, myyttistä: ”syntyä uudesti ylhäältä”, ”jumalan val-
takunta”, ”syntyä vedestä ja hengestä”, ”tuuli puhaltaa, mis-
sä tahtoo”, ”niin kuin mooses autiomaassa nosti käärmeen 
korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava --.” 

jeesus ja nikodemos ovat kuin kaksi tämän päivän keskus-
telijaa uskonasioiden äärellä, joiden on vaikea löytää yhteistä 
kieltä ja siten yhteistä ymmärrystä. toisen tapa puhua uskos-
ta on kuin luonnontieteiden tapa käyttää kieltä: kullakin sa-
nalla on suora vastineensa, kohteensa todellisuudessa. toisel-
le kieli on symbolisempaa, se viittaa ja tuo läsnä olevaksi to-
dellisuuden, jota sanat eivät kuitenkaan voi lopulta vangita. 

moni kompastuu tänäänkin siihen, että ei ymmärrä kielen 
eri rekisterejä. me, jotka elämme uskon kielen sisällä, ym-
märrämme, että esimerkiksi ilmaus ”jumala on kallio”, ei tar-
koita, että jumala on oikeasti kivi, vaan kyseessä on metafo-
ra. sen sijaan tuntuu luontevalta uskoa, että jumala on rak-
kaus. meille on kehittynyt jonkinlainen uskon kielen taju, 
osin sanattomasti, elämällä oman perinteemme sisällä ja sa-
malla perinteemme värittämänä. mutta jos koko uskon kie-

limaailma on vieras, kristinuskon kieli saattaa vaikuttaa jär-
jettömältä. kristillisen perinteen ohenemisen takia yhä use-
amman on vaikea lausua uskontunnustusta, sillä sen lauseet 
tuntuvat sotivan järkeämme vastaan. 

tässä kohtaa saarnaaja voisi pyytää seurakuntalaisia otta-
maan virsikirjan käteensä ja tarkastella seurakuntalaisten 
kanssa yhdessä uskontunnustuksen tekstiä. Voinee palautta 
kuulijoiden mieleen sen, että alusta saakka kristillinen kirk-
ko ilmaisi ja välitti uskoaan lyhyinä, ohjeellisina ilmauksi-
na. esim. room. 9:10: ”jos sinä suullasi tunnustat, että jee-
sus on herra, ja sydämessäsi uskot, että jumala on herättä-
nyt hänet kuolleista, olet pelastuva.” jo hyvin varhain kirk-
ko tahtoi koota uskonsa keskeiset kohdat selkeästi ilmais-
tuiksi tiivistelmiksi, erityisesti kasteoppilaita varten. näistä 
kristikunnan keskeisimmät tunnustukset, apostolinen ja 
nikean-konstantinopolin, on painettu myös omaan virsi-
kirjaamme. 

saarnaaja voisi nostaa itse uskontunnustuksesta esille sen 
rakenteen, kolme pääkappaletta ilmauksena uskosta kolmi-
yhteiseen jumalaan. uskonkappaleet ovat erillisiä, mutta sa-
malla ne liittyvät yhteen kokonaisuuteen. tarkastella voi 
myös joitakin keskeisiä kohtia, joissa tulee erityisesti esille 
tunnustusten kuvallisuus, pyrkimys ilmaista tämän maail-
man sanoilla sellaista suhteessa olemista, joka on perimmil-
tään kielen ilmausten tuolla puolen. ”isä”, ”luoja”, ”ainoa 
poika”, ”sikisi pyhästä hengestä”. 

jo varhain kristityt alkoivat kutsua keskeisten uskonilma-
usten tiivistelmiä uskontunnustuksiksi tai symboleiksi, kos-
ka ne tiivistävät sen, mihin me kristityt tunnustaudumme. 
erityisesti sana symboli avaa tärkeän näkökulman uskon-
tunnustusten kieleen. kreikan kielessä symboli, symbolon, 
merkitsi muun muassa murretun esineen puolikasta, esi-
merkiksi sinetin puolikasta, joka toimi tunnusmerkkinä. 
murretut puolikkaat asetettiin vastakkain varmentamaan 
kantajansa identiteetti. 

uskontunnustuksen kieli viittaa perimmältään sanojen 
tuolla puolen olevaan jumalan todellisuuteen, josta me 
olemme osallisia lausuessamme uskontunnustuksen. siksi 
uskontunnustuksen sanat ovat pikemmin ylistystä, palvon-
taa ja ihmettelyä kuin jumalan tarkastelua kohteena, jonka 
ominaisuuksia me uskontunnustuksessa luettelemme. ju-
mala ei lopulta voi olla sellaisten sanojen kohde, jotka otta-
vat hänet haltuun ja selittävät hänet. 

saarnan lopussa uskontunnustusta lausuessamme, olem-
me kuin sydämessämme sinetin puolikasta kantava, joka tu-
lee toista sinetinpuolikasta kantavien luokse, ja hänet tun-
nistetaan kantamansa puolikkaansa perusteella samaan 
joukkoon kuuluvaksi. Yhdessä lausuttu uskontunnustus on 
tunnistamisen ja yhteyden merkki meidän kristittyjen kes-
ken. samalla se on symboli, jonka sanoja sydämestämme 
lausuessamme olemme osallisia jumalan salaisuudesta. n
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2.6.
KAtoAvAt jA KAtoAmAttomAt AArtEEt
2. SUNN. HELLUNTAISTA
Liturginen väri: vihreä
Lk. 16:19–31
Virret: 406, 115: 8, 157, 401, 223, 183: 1, 7
Muuta musiikkia: k. haapala: pala hopeaa (kh), 
j. löytty: tosi onnellisia te olette (jlVk)

Rock my soul in 
the bosom of Abraham 
sAtU sAArinEn

M
inua on aina kiehtonut erityisesti afrikkalaisten 
ystävieni suosima ilmaus ”bosom of abraham”. 
se esitetään surunvalittelujen yhteydessä tai sil-
loin, kun kerrotaan jonkun poismenosta. Voi-

daan todeta tyynesti: ”saakoon hän levätä abrahamin hel-
massa.”  abrahamin helma samaistetaan oikeamielisten 
taivaaksi, paratiisiksi.

jos aihetta tutkii tarkemmin, löytyy tulkinta, jonka mu-
kaan abrahamin helma on kuin pitkän matkan tekijöiden 
välilanssi, odotustila – nimenomaan vanhurskaiden lepo-
paikka ennen viimeistä tuomiota. kuin turvaisa kehto, jos-
sa oikeamielisen sielua liekutellaan. 

tämä luukkaan evankeliumin kohta on ainut koko uu-
dessa testamentissa, jossa puhutaan abrahamin helmasta, 
sylistä. myöskään Vanhassa testamentissa ilmausta ei käyte-
tä, mutta se löytyy juutalaisesta rabbiinisesta kirjallisuudes-
ta. eksegeettisestä kirjallisuudesta löytyy tematiikasta kiin-
nostuneelle saarnaajalle runsaasti tietoa, etenkin jos hän ha-
luaa viivähdellä kuoleman jälkeisen elämän teemassa. 

pyhän teemaan liittyen voimme kuitenkin todeta, että 
helma ja syli on paikka, jossa ei ole pelkoa tulevasta eikä 
murhetta menneestä. tiedäthän: lämmin turva, jossa us-
kallat sulkea silmäsi ja rentoutua pitkän päivän jälkeen sel-
laisena kuin olet. sylissä sinua kannattelee rakkaus. syli on 
se turva, jossa katoamattomat aarteet, kuten hyvyys, rakka-
us ja oikeudenmukaisuus saavat vahvistua meissä.

jokainen meistä tarvitsee sylikokemuksia elämänsä aika-
na. pienelle lapselle sylikokemus on elintärkeä. siihen si-

sältyy hyväksyvä ja rakastava katse, josta lapsi peilaa omaa 
minuuttaan, sitä kuinka hyvä ja rakastettu hän on. syliko-
kemukseen sisältyy myös kosketus, joka vahvistaa tunnet-
ta: minä olen ihana, ihmeellinen. aikuinenkin tarvitsee 
näitä kokemuksia. hoitava ja lohdullinen sylikokemus pa-
lauttaa meidät pieneksi jälleen. se voi jopa korjata ja pa-
rantaa sitä luottamusta ja uskoa, joka on murentunut vuo-
sien varrella. 

Vertauksen rikas mies ei joudu tuonelan tuskiin varak-
kuutensa vuoksi eikä lasarus sairautensa jalostavan vaiku-
tuksen vuoksi. rikas mies löytää itsensä katsomasta lasa-
rusta kaukaa siitä syystä, että eläessäänkin hän harrasti sa-
maa; katsoi kaukaa talonsa edessä viruvaa sairasta. ehkä 
näki hänet, muttei lopulta välittänyt. 

lasarus sai maata tuskissaan kerjäten, ilman ystävällistä 
katsetta, ilman auttavaa kättä ja parantavaa kosketusta. 
nyt on hänen vuoronsa levätä yltäkylläisessä lohdutukses-
sa ja rakkaudessa abrahamin rintaa vasten. mitä ilmeisim-
min lasarus oli elänyt vanhurskaan ihmisen elämää ja ol-
lut oikeamielinen, kun hänen kohdalleen tämä syli suo-
daan. 

rikkaan miehen elämän malja pursui yli ylellisyyttä ja 
juhlaa. kaiken ilottelun keskellä hänen sydämensä oli paa-
tunut ja rakkaus väljähtynyt. hän ei halunnut jakaa koh-
dalleen tulleesta siunauksesta. maallinen hyvä ja oma nau-
tinto tuli hänelle tärkeämmäksi kuin lähimmäisen hätä. 
tulee mieleen, että täytyihän hänen mennä iltaisin nukku-
maan kaikesta juhlinnasta turtuneena ja herätä aamuisin 
morkkikseen. ehkä häneltä kaiken keskellä puuttui syli, 
jossa hän saisi olla rakastettu ja hyväksytty ilman purppu-
raa ja pellavaa? ehkä häneltä vain puuttui uskallusta jät-
täytyä tuohon syliin.

syliin jättäytyminen ilman maallisia kunniamerkkejä ja 
suojavarusteita kysyy rohkeutta. jos meillä on jotain peitet-
tävää, emme uskalla antautua. pelko voi tulla rakkautem-
me esteeksi. jos kiinnitämme arjessamme huomion väärän-
laisiin arvoihin ja asioihin, kuljemme kauemmas totuudes-
ta, toinen toisestamme, itsestämme, elämästämme ja lopul-
ta jumalasta. 

elämänpelko on kuoleman alku. pysyvimmät aarteet ei-
vät löydy pihtaamalla, vaan antautumalla täydesti ja into-
himoisesti, rakastavasti kohti elämän syliä. avoimesta luot-
tamuksesta versoo peloton rakkaus. sen rakkauden turvin 
uskallamme katsoa niin elämän kolhimaa lähimmäistäm-
me kuin omaa peilikuvaamme. n

CruX, maaliskuu 2013 53



9.6.
KUtsU jUmAlAn vAltAKUntAAn
3. SUNN. HELLUNTAISTA
Liturginen väri: vihreä
Lk.14:16–24
Virret: 408, 128, 615, 431, 452, 578: 1
Muuta musiikkia: j. löytty: hänen 
valtakunnassaan (jlVk),
j. löytty: nouse ja käy (ml)

Tähtinä taivaalla
Ari oinAs

R
aamatun kauneimpia kuvauksia kristityistä ovat 
eittämättä sanat: ”te loistatte kuin tähdet taivaal-
la, kun pidätte esillä elämän sanaa.” siinä on ku-
vattuna myös tärkein tehtävämme. miten olemme 

sen täyttäneet? 
jeesuksen kuvaus suuresta juhlasta, jota varten kutsu-

kortit oli jo laadittu, on yksi tunnetuimpia kuvauksia siitä, 
keitä mahtavan isännän juhliin tulee kerran saapumaan. 
kertomus alkaa sillä, että rikkaan isännän palvelijat lähte-
vät juoksujalkaa viemään isännän tutuille kutsuja pitoihin. 
jostain merkillisestä syystä isännän tutut, kuka mistäkin 
syystä, kieltäytyvät kutsusta. se herättää ihmetystä. kuka 
sellaisista juhlista haluaa jäädä paitsi? 

pohdin noita syitä, joita isännän vaikutusvaltaiset ystävät 
esittivät. kaikki syyt vaikuttavat ensi kuulemalta ihan mu-
kiinmeneviltä ja ihmisen elämään kuuluvilta syiltä. Yksi oli 
niin innoissaan itselleen ostamastaan pellosta, ettei maltta-
nut lähteä, ja toisen oli malttamattomana päästävä heti ko-
keilemaan hankkimaansa tuliterää huipputraktoria eli vä-
kivahvaa härkäparia. kolmas halusi vain keskittyä omaan 
onneensa, eli toipua viimeviikkoisista häistään tuoreen 
morsiamensa kainalossa. he olivat kaikki onnensa kukku-
loilla. ei heillä ollut aikaa muitten juhlille. niinpä he esit-
tivät kohteliaan anteeksipyynnön: ”emme malta tulla, va-
litettavasti.” 

suuri isäntä on täysin hölmistynyt! ensin hän raivoaa. 
hän ei voi ystäviensä syitä hyväksyä, ei mitenkään. niinpä 
hän esittää uuden käskyn palvelijalleen: ”mene kiireesti 
kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne kaikki työttö-

mät ja työkyvyttömät, sokeat ja invalidit.” palvelijat teke-
vät työtä käskettynä. Vähitellen juhlasali täyttyy iloitsevis-
ta ihmisistä. Vielä oli kuitenkin tilaa. palvelija lähti uudel-
le kutsukierrokselle. hän kierteli prismat, torit ja kadun-
kulmien kahvilat. kaikki halukkaat saavat tulla! ihmisiä 
tuli sankoin joukoin. ei upeampaa juhlaa oltu koskaan 
nähty. ei yhtään nyrpeää naamaa missään. iloinen puheen-
sorina täytti jokaisen sopukan. 

pohdin, miksi nuo ihmiset olivat tervetulleita. miksi uu-
si kutsu osoitettiin juuri työttömille ja työkyvyttömille, so-
keille ja invalideille. mikä heidän elämässään oli sellaista, 
minkä takia isäntä halusi kutsua juuri heidät alkuperäisten 
kunniavieraiden sijaan? asiaa pohdittuani tulin siihen tu-
lokseen, että heillä kaikilla oli heikko taloudellinen tilan-
ne. kukaan ei halunnut olla heidän asemassaan. jeesuksen 
aikana ei myöskään ollut työttömyys- ja sosiaaliturvajärjes-
telmiä olemassa. pelkkien almujen varassa elämä ei ollut 
mahdollista. niinpä syrjäytettyjen ainoa keino selvitä oli, 
että he tukivat toisiaan! 

isännän leppymätön viha tuntuu käsittämättömältä hä-
nen todetessaan, että yksikään noista ensin kutsutuista, ei 
pääse enää hänen pitopöytäänsä. ovet on suljettu heiltä lo-
pullisesti. tuntuu siltä kuin isäntä olisi epäoikeudenmukai-
nen ja pitkävihainen. mieti kuitenkin, mistä hän on vihai-
nen? kun asiaa tarkastelet, huomaat, että isännän viha joh-
tuu siitä, että asioiden tärkeysjärjestys oli ensin kutsutuilla 
nurinkurinen. Yhteistä kieltäytyneille on nimittäin se, että 
heidän elämänsä pyöri vain heidän itsensä ympärillä! 

Vertaus pakottaa myös meitä miettimään oman elämäm-
me tärkeysjärjestyksiä. pyöriikö oma elämämme koko ajan 
vain itsemme ympärillä? otammeko me muut huomioon? 
ojennammeko auttavan käden, kun toinen sitä kaipaa? tai 
jotain ihan niin pientä kuin, että liikeneekö meiltä muuta-
ma tunti aikaa uuden talomme tai automme luota, jotta 
voisimme tuottaa iloa myös toisille? onko hymyn ja ilon 
nostaminen toisen ihmisen huulille ja kasvoille meistä tär-
keää? 

lopulta kysymys on siitä, elämmekö uskoamme todeksi 
myös lähimmäistemme elämässä. loistammeko me kuin 
tähdet taivaalla, pitämällä esillä elämän sanaa, niin sanois-
sa kuin teoissa. n

”pyöriikö oma elämämme koko 
ajan vain itsemme ympärillä? ”
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16.6.
KADonnUt jA jällEEn löytynyt
4. SUNN. HELLUNTAISTA
Liturginen väri: vihreä
Lk. 15:1–10
Virret: 502, 135, 517: 1-2, 454, 515, 462
Muuta musiikkia: k. haapala: odotan valtakuntaa 
(kh), trad.: amazing grace (sov. pekka kostiainen)

Syntisiä, pakanoita ja 
uskomattomia vertauksia
niKo HUttUnEn

S
aarnatekstin sisältö ja erityisesti sitä seuraava tuh-
laajapoikakertomus on luukkaalle tyypillinen, jos-
kin kertomus kadonneesta lampaasta löytyy myös 
matteuksen ja tuomaan evankeliumeista.

tekstiä voi tarkastella kolmella tasolla. ensimmäisellä 
tasolla voidaan kysyä, missä määrin se kertoo historian jee-
suksesta. rinnakkaiskohdat matteuksen ja tuomaan evan-
keliumissa antavat ymmärtää, että teksti ei ole (ainakaan 
kokonaan) luukkaan luomus.

jeesuksen avoimuus publikaaneja ja muita syntisiä koh-
taan lienee historiallinen fakta, mutta luukas näyttää otta-
neen tästä kaiken irti. tässä tullaankin toiselle, evankelis-
tan tasolle. luukas kirjoittaa useita vuosikymmeniä myö-
hemmin ja nostaa esiin niitä puolia jeesuksesta, joita hän 
pitää tärkeinä ja painottamisen arvoisina.

käsityksemme jeesuksesta katuvien syntisten ystävänä 
on pitkälti juuri luukkaan ansiota. tästä asiasta on kenen 
tahansa helppo päivittää tietonsa lukemalla anni pesosen 
muutaman vuoden vanha väitöskirja Luke, The Friend of 
Sinners. kirja löytyy verkosta täysin ilmaiseksi.

luukkaan puhe syntisistä ja hurskaista pitää sisällään 
myös ajatuksen kristittyjen ykseydestä. luukkaan evanke-
liumin kirjoittamisaikaan juutalais- ja pakanakristittyjen 
suhde oli jännitteinen. sama jännite näkyy monessa muus-
sakin uuden testamentin kirjassa. 

luukkaan agendassa katuvat syntiset edustivat kristin-
uskoon kääntyviä pakanoita, joita jumalan yhteydessä jo 

aiemmin eläneet juutalaiskristityt saattoivat katsoa karsaas-
ti. jälkimmäisistä tuli myöhemmin häviäjiä, eivätkä enem-
mistöksi nousseet pakanakristityt aina katsoneet näitä ko-
vinkaan myönteisesti.

kirkollista uutisvirtaa katsoessa voi todeta, että luuk-
kaan kysymys kirkon ykseydestä on edelleen ajankohtai-
nen. tässä tullaankin kolmannelle tasolle: mitä luukkaan 
teksti merkitsee meille tänä päivänä? ainakin se haastaa 
lukijan hyväksymään jotain sellaista, mikä omilla tai vallit-
sevilla mittareilla on väärää. 

toisaalta hyväksyntä ei ole täysin edellytyksetöntä: toisen 
on käännyttävä pois synnistä, pakanuudesta tai jostakin 
muusta. Vertaukset kolikosta ja lampaasta korostavat kyl-
lä voimakkaasti sitä, että jumala etsii ja hakee kadonneen. 
johtopäätös vertauksista jakeessa 10 tulkitsee kuitenkin 
niin, että syntisen kuuluu kääntyä.

kysymys vertauksesta ja sen tulkinnasta johtaa armo-
opin äärelle: miten aktiivinen kääntymisen vaatimus sopii 
yhteen sen kanssa, että pelastus on ”yksin armosta”? olem-
me oikeastaan vanhassa keskustelussa siitä, sopiiko ratkai-
sukristillisyys luterilaisuuteen.

en osaa vastata herättämääni kysymykseen, jota luukas 
tuskin pohti. dogmaattisesti luterilaisuutta ja ratkaisu-
kristillisyyttä voisi sopeuttaa toisiinsa ehkä niin, että ihmi-
sen ratkaisu tai kääntymyskin nähdään viime kädessä ju-
malan tekona. 

olisi omituista suhtautua kielteisesti ratkaisukristillisyy-
teen aikana, jolloin lapsikasteiden määrät vähenevät. en-
nakoin, että tulevaisuudessa kastetaan yhä enemmän aikui-
sia, jotka ovat muodossa tai toisessa päättäneet ryhtyä kris-
tityiksi. tässä tavallaan palataan luukkaan aikaan, jolloin 
kysymyksenä oli oikeus kääntyä pakanuudesta kristityksi.

lopuksi muutama havainto kadonneen lampaan etsimi-
sestä. antiikin taiteessa esiintyy vakiintunut aihe lampaan 
tai jonkun muun eläimen kantamisesta harteilla. mutta 
kun kuva-aihe esitti eläimen viemistä teuraaksi tai uhriksi, 
kertomus korostaa eläimen pelastamista.

luukkaan kertomusaiheen erityispainotus toistuu myös 
kertomuksessa hyvästä paimenesta (jh. 10:1–21), jossa pai-
men panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta – ikään 
kuin lampaat olisivat arvokkaampia kuin paimen. tämä 
arkijärjen vastainen piirre kiinnittää huomion olennaiseen 
– johanneshan viittaa jeesuksen kuolemaan.

myös 99 lampaan jättäminen oman onnensa nojaan on 
epäuskottavaa, mutta se alleviivaa sitä huolta, joka juma-
lalla on syntisen löytymisestä. Vertaus rahan kadottaneesta 
naisesta on arkijärjellä ajatellen uskottavampi, mutta lam-
masvertauksen uskomattomuus on jo tehnyt sen tähtäys-
pisteen selväksi. n
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22.6.
tiEn rAivAAjAt
Juhannuspäivä
Liturginen väri: valkoinen
Lk. 1:57–66
Virret: 571, 133, 574, 442, 232, 387: 6
Muuta musiikkia: j. löytty: martin luther kingin 
laulu (jlVk), p. simojoki: muutoksen aika (mym)

Yhteinen ilo, 
erityinen nimi
HAnnA vAnonEn

K
eskikesällä moni suomalainen isännöi kesävierai-
ta tai vierailee itse sukulaisten tai ystävien kesän-
viettopaikoissa. Yhdessä iloitaan yöttömästä yöstä ja 
kesän kukkeudesta. aina ei ehkä kaikki suju ihan 

auvoisasti, vaan jonkinlaiseen kränään sukulaisten kesken 
voi myös olla syytä varautua. päällimmäisenä kuitenkin 
toivottavasti pysyy riemukas juhannustunnelma.

monet näistä keskikesän juhlintaan liittyvistä elemen-
teistä esiintyvät myös luukkaan kertomuksessa johannes 
kastajan syntymästä. kertomuksen keskushenkilönä on 
johanneksen äiti elisabet. tämä pitkään lapsettomuudes-
ta kärsinyt nainen on raskaudestaan kuultuaan vetäytynyt 
seurasta ja pysytellyt poissa näkyvistä (ks. lk. 1:24). nyt on 
kuitenkin lapsen vanhemmille ilmoitetun profetian (1:13) 
aika täyttyä, ja sen myötä elisabetin ilo tulee julkiseksi. he-
ti kertomuksen toisessa jakeessa (2:58) johanneksen synty-
mästä iloitsevien piiri leviää laajalti lähiympäristöön, kun 
naapurit ja sukulaiset iloitsevat yhdessä tuoreen äidin kans-
sa. luukkaan evankeliumissa ilo on yksi uskon ominais-
piirre, ja johanneksen syntymäkertomuksessa kuvattu ilo 
on mielenkiintoisen moniulotteista: se on sekä henkilökoh-
taista että yhteisöllistä, ensin yksityistä ja sitten julkista, ja 
se on sidoksissa yhtä lailla pienen piirin perhetapahtumaan 
kuin pelastushistoriaa eteenpäin nytkäyttävään kääntee-
seen. Yksi mahdollisuus onkin rakentaa saarna juuri jo-
hanneksen vanhempien ja sukulaisten ilo teemanaan. tä-
män vaihtoehdon valitessaan voi hyödyntää myös muita 
luukkaan iloa kuvaavia kohtia, joita ovat esimerkiksi lk. 
1:14 (jossa johanneksen syntymästä aiheutuvaa iloa kuva-
taan jo etukäteen), 6:23, 13:17, 15:32, 19:6, 19:37 ja ap. t. 
8:39. 

jännitteitä johanneksen syntymäkertomukseen kehittyy 
siinä vaiheessa, kun aletaan keskustella lapsen nimeämises-
tä. nimeäminen tapahtuu kertomuksen mukaan ympäri-
leikkaamisen yhteydessä (1:59a), mikä ei ole Vanhasta tes-
tamentista tuttu käytäntö, mutta esiintyy kyllä myöhem-
missä juutalaisissa teksteissä. sukulaiset haluavat nimetä 
lapsen isänsä mukaan (1:59b), mutta elisabet on toista miel-
tä (1:60). sukulaiset suhtautuvat tuoreen äidin nimitoivee-
seen ihmetellen (1:61), eivätkä heti peräydy omasta kannas-
taan: ”eihän sinun suvussasi ole ketään sen nimistä!” rat-
kaisua haetaan lapsen mykäksi päätyneeltä isältä (ks. lk. 
1:20), sakariaalta, joka ilmaisee itseään kirjoittaen. suku-
laisten on lopulta tyytyminen nuoren perheen omaan pää-
tökseen, sillä sakarias asettuu kiistassa vaimon kannalle 
(1:63) – ja saa vieläpä tämän ratkaisun seurauksena puhe-
kykynsä takaisin.

nimeen ja nimeämiseen liittyvät kysymykset ovat toinen 
mahdollisuus saarnan teemaksi. kun kertomuksen jännite 
rakentuu nimenomaan nimenantamisen ympärille, on sel-
vää, että nimeäminen on tärkeä asia. se on tärkeä paitsi 
kertomuksessa myös sen ulkopuolella. ihmisyys ei tule to-
deksi vain biologian vaan myös sosiaalisten suhteiden kaut-
ta, ja juuri nimeämisen myötä lapsi liittyy sosiaalisten suh-
teiden verkostoon. toisaalta nimi on tärkeä myös yksilölli-
syyden kannalta: ilman nimeä lapsi ei voi muodostaa omaa 
identiteettiään. lisäksi nimi liittyy vielä ihmisen jumala-
suhteeseenkin. johanneksen tapauksessa nimi perustuu 
vanhempien saamaan profetiaan (1:13), joka on sisältänyt 
paitsi tiedon tulevasta lapsesta myös ohjeen hänen nimeä-
misestään. johanneksen erityinen merkitys jumalan suu-
ressa suunnitelmassa näkyy siinä, että hänet kutsutaan ni-
meltä jo ennen ihmeenomaista syntymäänsä (vrt. myös jer. 
1:5, jes. 49:1, Gal. 1:15). Vaikka elisabetin ja sakariaan tai-
pumattomuutta nimeämiskysymyksessä voi modernista nä-
kökulmasta tulkita nuorelle perheelle tarpeelliseksi rajan-
vedoksi suvun suuntaan, sen päämerkitys on kuitenkin ko-
rostaa profetian täyttymistä, jumalan suuren suunnitelman 
toteutumista.

Yksi vaihtoehtoinen saarnateksti tälle pyhälle on heti jo-
hanneksen syntymäkertomusta seuraava sakariaan kiitos-
laulu (lk. 1:67–79). laulu toimii tulkinnallisessa tehtäväs-
sä: se laajentaa evankeliumin lukijan ymmärrystä edellä 
kuvattujen syntymän ja nimeämisen merkityksestä. siksi 
kiitoslaulua voi myös käyttää osana sellaista saarnaa, joka 
lähtee liikkeelle varsinaisesta syntymäkertomuksesta. pu-
heeseen saa vaihtelua, kun pyytää jotakuta seurakuntalais-
ta lukemaan kiitoslaulun – tai vaikkapa kanttoria laula-
maan jonkin sen sävelletyn version – saarnan keskellä. 
kiitos laulun lukeminen tai laulaminen voi myös sopia pää-
tökseksi syntymäkertomukseen pohjautuvalle saarnalle. n
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23.6. 
ArmAHtAKAA!
5. SUNN. HELLUNTAISTA
Liturginen väri: vihreä
Lk. 6:36–42
Virret: 536, 130, 457: 1-5, 542, 439, 457: 6-7
Muuta musiikkia: k. tikka: armolaulu (ht), 
m. Grancino: agnus dei, avinu malkenu – suuren 
sovintopäivän uskontunnustus, trad. israel

Anteeksiantamisen kaksi tietä
jUHA tAnsKA

J
eesus sanoo: ”olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin 
teidän isännekin armahtaa.” 

onko meille mahdollista aina ”olla valmis armahta-
maan”? 

jotkut ihmiset kulkevat läpi elämänkohtaloiden, joissa 
anteeksiantamisen vaatimus tuntuu kohtuuttomalta. olisi 
heidän kokemustensa ylenkatsomista vaatia evankeliumin 
nimissä anteeksiantavaa mieltä. mutta arkisemmistakin 
syistä me kannamme mielessämme sellaista anteeksianta-
matonta mieltä, joka hajottaa itseämme sisäisesti, mutta jos-
ta kätketyn kaunamme kohteet eivät ole edes tietoisia: muis-
toja koetuista loukkauksista, kohdalle osuneista vääryyksis-
tä, läheisten taitamattomuudesta ja rajoittuneisuudesta. 
katkeruus toista ihmistä kohtaan sitoo ennen kaikkea omia 
voimiamme. 

elämään kätkeytyy merkillinen lainalaisuus: se mitä teen 
toiselle, kohdistuu jollakin tavoin myös itseeni. se kylmyys 
ja armottomuus, mitä näen toisessa, on jollakin tavoin läsnä 
myös oman mieleni rakenteissa. jeesus tiivistää tämän iske-
västi: ”kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huo-
maa, että omassa silmässäsi on hirsi?”

aitoon anteeksiantamukseen – sellaiseen joka ei ole väärän 
kiltteyden tai kuvitellun hurskauden meistä esiin pakottamaa 
– näyttää olevan kaksi tietä.  ensimmäinen, luultavasti ylei-
sempi tie merkitsee itsessä tapahtuvaa psyykkistä työtä. sen 
lähtökohtana on oman vihan, turhautumisen, kaunaisuuden, 
niiden tunteiden tunnistaminen, joita pidetään kielteisinä tai 
hävettävinä, ja näiden huonoina pidettyjen tunteiden hyväk-
syminen itsessä. se mitä nyt tunnen, on luvallista. sisäisen 
työskentelyn päämääränä on kuitenkin oppia olemaan myö-
tätuntoinen sekä itselle että muille ihmisille.

jeesuksen sanoin: ”älkää julistako ketään syylliseksi, 
niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. päästäkää vapaaksi, 

niin teidätkin vapautetaan.” tämä on vaikea tehtävä, ihmi-
semmäksi kasvamisen koko elämän mittainen haaste: va-
pautuminen kohtelemasta sisäisesti kaltoin itseä ja vapau-
tuminen tuomitsemasta suoraan tai kätketysti toista.

kirjailija hermann hesse kuvaa oivaltavasti vähittäistä 
taipumistaan myötätuntoon omaelämäkerrallisessa matka-
kirjassaan Kylpylävieraana Badenissa. hänen naapurikseen 
kylpylän hotellissa sattuu mies, jonka elämöinti ajaa hes-
sen raivon partaalle. hesse ottaa häiritsevän naapurinsa 
mielessään lopulta päättäväisen tarkastelun kohteeksi. hän 
päästää raivonsa kohteen sieluunsa, katselee jokaista yksi-
tyiskohtaa, näkee toisen vajavuuden, aavistaa heikkouden 
ja alkaa vähitellen tuntea myötätuntoa ja rakkautta.

jos haluat kokeilla sisäisen kasvamisen tietä ja rohkaista 
seurakuntalaisia, kokeile vaikkapa pitää pohdiskelevaa päi-
väkirjaa kuukauden ajan niin, että luovut kokonaan luo-
kittelemasta ja arvioimasta itseäsi ja muita ihmisiä. asiat ja 
tilanteet saavat olla sitä, mitä ne kulloinkin ovat.

toinen anteeksiannon tie on lahjaa. muistan kastejuhlan 
kahdenkymmenen vuoden takaa paikkakunnalla, jossa 
olin käynyt kouluni. sillä kertaa ei ollut mahdollisuutta ta-
vata vanhempia etukäteen. tavallinen sunnuntai-iltapäivä, 
nuoren papin jännitystä ovella, kahvakammoa, niin kuin 
eläkkeellä oleva myyntiedustaja tunnetta osuvasti kuvaa. 

ovi avautuu, mies kurkistaa ovesta – tunnen hänet: se-
hän on koulukiusaajani. ikävät muistot palaavat mieleen 
sinä lyhyenä hetkenä, minkä kestää matka ulkoportailta 
vaatenaulakolle. jossakin mielen lokerossa olen näköjään 
kaksikymmentä vuotta säilyttänyt kaunaani. en tiedä, mi-
tä entinen kiusaaja ajattelee, eikä se tunnu tärkeältä. omaa 
oloa täytyy kuulostella. 

kastejuhla etenee käsikirjan mukaan. 1990-luvun alussa 
isä meidän rukouksen kohdalla pappi saattoi pyytää van-
hempia ja kummeja laittamaan kätensä vauvan pään pääl-
le. siinä me rukoilemme, kädet päällekkäin, keskellämme 
vauva, ympärillä vanhemmat ja kummit, toinen toistemme 
käsiä välillä hipaisten. ”anna meille meidän syntimme an-
teeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme.” rukouksen ai-
kana mielen kauan säilyttämä kauna sulaa hiljaa pois. ei 
tunnu enää tarpeelliselta vihata. 

anteeksiantamisen kaksi tietä. ensimmäinen tie on tär-
keä ihmisemmäksi kasvamisessa, ja se tuntuu enemmän 
kuljetulta kuin toinen, lahjana saatu anteeksiantamus. mo-
lemmilla on aikansa, kumpaankaan ei voi pakottaa. ja kun 
ei anteeksiantavaa mieltä yritä itsessään pakottaa esiin, tu-
lee ehkä joku päivä, sisäisen työn palkkana tai lahjana, jol-
loin ei tarvitse enää vihata.

messun virsissä ja rukouksissa, jos näkökulma jää saar-
nassa vähemmälle, on syytä tuoda esille jumalan ehdoton-
ta armoa meitä ihmisiä kohtaan. jumala, ”rakkauden kät-
ketty perusta”, jolla olemassaolomme lepää. n

CruX, maaliskuu 2013 57



30.6. 
HErrAn pAlvElUKsEssA
APOSTOLIEN PäIVä
Liturginen väri: punainen
Lk. 5:1–11
Virret: 560, 727, 449, 420: 1-8, 411, 420: 9
Muuta musiikkia: G. F. händel: how beautiful are the 
feet, j. löytty: ja pekka oli kalamies (jlVk)

Kaipauksesta lähdemme 
liikkeelle
sAtU sAArinEn

J
oskus olisi mukava rakentaa jumalanpalvelus yhden 
virren ”ympärille”. apostolien päivänä se virsi voi-
si olla numero 415, Käskien et hallitse Kristus. pyhän 
suositusvirsiin se ei käsikirjan mukaan kuulu, mutta 

sanoiltaan se liittyy vahvasti päivän teemaan ”herran pal-
veluksessa”. 

sunnuntain tekstit puhuvat apostolien kutsumisesta ja 
opetuslapsen tehtävästä. myös kukin meistä on omalla pai-
kallaan opetuslapsen tehtävässä, kristuksen itsensä kosket-
tamana ja rohkaisemana.

Käskien et / hallitse, Kristus, et vaatimuksella. / Laupeudel-
la / kosketat, rohkaiset laupeudella.

Virsi on erittäin meditatiivinen säveleltään. harvat sanat 
ja niiden toisto alleviivaa tätä meditatiivisuutta. miten virt-
tä voisi käyttää rikkaasti, ei vain evankeliumin sanomaa tu-
kien vaan sitä avaten? 

kanttori on papin tärkeä kumppani messua valmistetta-
essa ja hänen kanssaan kannattaa tehdä yhteistyötä. kuoro, 
solisti, kehorukous tai yhteinen liike voi syventää ja vahvis-
taa virren sanomaa ja näin tuoda opetuslapsen kutsun kor-
vien välistä, järjen tasolta siihen sykkeeseen, jota sydämem-
me pumppaa elämänvoimana koko kehoomme. meditatii-
vinen laulu ja liike voi laskeuttaa myös elävään verevyyteen!  

itse kirkkotilan punainen liturginen väri tukee apostoli-
en päivän sanoman väkevyyttä. punainen on palavan us-
kon, tulen, hehkuvan kiihkon ja intohimon väri. apostolit 
tarvitsivat kaikkea tätä työssään, kaikella tällä pyhä henki 

heidät varusti. myös se on veren väri – sitäkin apostolit 
vuodattivat työnsä tehtyään.

Virsi 415 hehkuu mielestäni punaisena. ei edes värinä, 
vaan paljon syvempänä sävynä ja pintana, tunnelmana. sen 
säkeistöissä voisi viipyä pitkään – melkein harmi, että vir-
si on noin lyhyt! sen voisi laulaa vähintäänkin niin, että sä-
keistöjen välissä on pidemmät tauot, jotta sanoma laskeu-
tuisi laulajaan.

seurakuntamme kanttorin riitta piipon kanssa ideoim-
me, että virren lempeä voima laskeutuisi asteittain messu-
vieraisiin, jos se olisi alkusoittona instrumentaaliversiona. 
tämän lisäksi se toimisi päivän virtenä, vaikkapa laulettu-
na ilman säestystä. säkeistöjen välissä voisi olla urkuimp-
rovisaatio tai puhallinsoittimen soolo. kontrasti korostaisi 
virren harvojen sanojen painoarvoa entisestään. saarnassa 
voisi pitää meditaatiotauon tai taukoja, joiden aikana olisi 
hiljaisuus tai soisi sama soitin kuin virren säkeistöjen välis-
sä.

Miekalla et / työhösi taivuta, painostamalla. / Katseesi alla / 
taivumme, lempeän katseesi alla.

punainen väri kertoo uskalluksesta ja rohkeudesta. pu-
naisessa ei ole mitään anteeksipyytävää tai luimuilevaa. Vä-
rinä punainen on röyhkeä ja rohkea, siksi sitä saatetaan ka-
vahtaa. kirkkotilassa punainen väri herättää riemun ja toi-
von, kutsuu uskallukseen.

Säikytä et, / pelkoon et kutsu, kun vastuumme näytät. / Rie-
mulla täytät, / herätät toivon ja riemulla täytät.

evankeliumitekstin kanssa virsi resonoi koskettavasti. 
pietari pelkää ja epäilee itseään. hän orjailee ihmisten kat-
seiden alla; olen näin syntinen, en kelpaa rinnallesi jeesus! 
pietarin sisimmässä kuitenkin huutaa kaipaus. se kaipaus 
tulee alleviivatusti näkyväksi ja kuuluvaksi pietarin sano-
jen ja teon ristiriidassa, kun hän heittäytyy jeesuksen jal-
koihin ja pyytää tätä poistumaan luotaan. jeesuksella ei ole 
aietta poistua ilman pietaria, sen enempää kuin pietarilla 
aietta päästää irti mestarista. jeesus ei säikytä, ei kutsu pel-
koon, vaan vapauttaa palvelemaan kevein sydämin.

Uhkaile et, / varjele hengestä orjallisesta! / Kaipauksesta / 
lähdemme liikkeelle, kaipauksesta.

myös meillä voi olla kiusaus ajatella, että en ole tarpeek-
si, en osaa, pysty tai kykene. annamme epäilyksen sieme-
nen kasvaa sisällämme levittäen pelkoa olemukseemme. 
apostolien pyhänä saamme omalla paikallamme olla roh-
kaisemassa kirkkovieraita omien lahjojen rohkeaan käyt-
töön. myös saamme itse kuulla tuon rohkaisun. monen sy-
dämessä on kaipaus ja toive, että juuri häntä pyydettäisiin 
yhteistä vastuuta kantamaan. tehtävä voi olla pieni, mutta 
merkityksellinen. jokaiselle on paikka seurakuntayhteydes-
sä ja siinä missiossa, johon jokainen kastettu on kutsuttu. n
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7.7. 
rAKKAUDEn lAKi 
7. SUNN. HELLUNTAISTA 
Liturginen väri: vihreä

Mt. 5:20–30
Virret: 525, 728, 436, 543, 540, 110: 4, 5
Muuta musiikkia: m. mäkinen: mestarin jäljillä (lt 
11), p. laaksonen: tahtoisin toivoa sinulle  (lt 11), j. 
löytty: me saamme kasvaa (lt 11), trad. kongo: 
nita mwimbia Bwana (sov. pekka nyman)

Voita sinä paha hyvällä!
Ari oinAs

Rakkaus! Sana suloinen, 
sana siipien valkeiden, 
sana suurinten sankartöiden, 
valo synkinten sydänöiden, 
rinnan yöllinen yksin-nyyhky, 
rauhan viesti ja voiton kyyhky, 
päivän paiste ja tuike tähden, 
riemun parhaimman paras lähde, 
suden suitsi ja himon ohja, 
tahdon ponsi ja tarmon pohja, 
sana sankarin - Jumalan. 
Rakkaus on Valtias maailman!
(Eino Leino)

päivän aihepiirinä on sama rakkauden laki, josta myös 
eino leinon runo kertoo. rakkaus on sekä suden suitsi et-
tä himon ohja. rakkaus suitsee meissä olevaa pahuutta ja 
hillitsee sekä ohjaa himon sinne, minne se kuuluukin, pa-
risuhteen piiriin. rakkauden laki pakottaa meidät kohtaa-
maan myös oman pahuutemme. se alkaa siitä, että ymmär-
rämme olevamme sekä pahoja että jumalan rakkaudesta 
riippuvaisia. jeesuksen opetuksen keskuksena on rakkau-
desta nouseva itsensä ja muiden varjelu, jotta voimme vält-
tyä viettelyksiltä ja kiusauksilta. 

Viettelyksiin suostuminen on jo ajatusleikkinä askel pa-
huuden tielle, siis ei vain kohti pahuutta, vaan sen askeleen 
myötä – vaikka kuinka pieni askel se onkin – on jo astunut 
pahuuden tielle! jeesus riisuu meidät täydellisesti kaikista 

harhaluuloista sen suhteen, että meistä on elämään oikein. 
syyllisiä! syyllisiä! aina vain syyllisiä! sitä me olemme, jos 
uskomme jeesusta. 

Vertauskuvat herättelevät meitä huomaamaan myös ne 
synnit, jotka arkipäiväistymisen myötä ovat muuttuneet 
huomaamattomiksi. ne ovat muuttuneet pelkiksi viatto-
miksi ajatusleikeiksi, joita emme enää ota vakavasti. myös 
nykyinen käsitys ihmisen voimasta ja itsemääräämisoikeu-
desta on muuttanut suhtautumistamme niihin. keskeinen 
kuvitelma on, että ajatusten tasolla oleva pahuus ei voi ter-
vettä ihmistä saastuttaa. Vahvana elää kuvitelma, että ter-
veeseen ihmiseen ei vaikuttaisi sen enempää näkemämme 
pahuus kuin ajatuksissamme suorittamamme synnit. on 
hirveä, eksyttävä valhe tämän päivän asiantuntijoilta, että 
terveen itsetunnon omaavaan ihmiseen eivät vaikuttaisi jo 
pelkät vahingolliset ajatusleikit. joka kuvittelee itsensä im-
muuniksi pahoille vaikutteille, tulivat ne sitten itsensä ul-
kopuolelta tai sisältä, hän ensimmäisenä lankeaa. tämä on 
varmasti lähempänä totuutta. 

Viettelyksiä, joilta tulee varjella itsensä, ovat esimerkik-
si juuri mielessä lausutut sadattelut toista ihmistä kohtaan 
ja ajatuksissa tehdyt aviorikokset. ne ovat kuitenkin vain 
pari esimerkkiä. samaan joukkoon kuuluvat kaikki ajatus-
leikit, joissa teemme syntiä. siihen joukkoon kuuluvat 
myös kaikki harkitsemamme ilkeydet ja rikolliset suunni-
telmat. uskallanko sanoakaan tätä, ettei vain saa hätävar-
jelun liioittelijan leimaa, myös kännykkä- ja tietokonepe-
lissä tehdyt rikokset ja murhat. olemmehan silloin ajatuk-
sissamme tappaneet toisen ihmisen, pettäneet toisen luotta-
muksen, varastaneet, nauttineet toisen kärsimyksistä jne. 
eikö kaikki sellainen ole vakavaa ja vaarallista, vaikka se 
olisi kuinka ollut ”vain ajanvietettä”. jeesuksen mukaan se 
on niin vakavaa, että jo pelkkien sellaisten ajatusleikkien 
takia on ansainnut helvetin tulen.  

konkreettisesta syntiin houkuttelevien hiirikäsien ja hi-
moavien silmien irti repimisestä ei ole kuitenkaan mitään 
hyötyä, sillä synti ei asu käsissä tai silmissä vaan ajatuksis-
samme. sen sijaan jeesus korostaa ko. vertauskuvilla pelk-
kien ajatusleikkien kauhistavuutta. samalla raajojen irti 
repiminen on mitä parhain kuvaus asiasta. syntisistä aja-
tuksista eroon pääseminen voi olla todella vaikeaa. ei sel-
laisista tavoista pääse noin vain irti. kovalla työllä on kui-
tenkin mahdollista repiä itsensä irti pahoista tavoista. sa-
malla on myös muistettava, että aina hyvä ei voita ulkoista 
pahaa. Vihamiehesi ei ehkä koskaan suostu ystäväksesi, 
mutta sinä itse voit päästä häneen kohdistuneesta katke-
ruudestasi irti. silloin hyvä on voittanut sinun sisimmässä-
si! eino leinon sanoin: Rakkaus on myös tahdon ponsi ja tar-
mon pohja, sana sankarin - Jumalan. n
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14.7.
KirKAstEttU KristUs
KIRKASTUSSUNNUNTAI
Liturginen väri: valkoinen
Mt. 17:1-8
Virret: 532: 1-7, 130, 301, 226: 1-6, 226: 8-15, 226: 16
Muuta musiikkia: j. haapasalo: koraali virteen 301, j. 
löytty: jeesus, maailman valkeus (jlVk), p. laakso-
nen: Valon hymni (ml), m. torri-tuominen: jeesus, 
elämän valo (lt) 11, trad.: Walk in the light (sov. egil 
Fossum), p. simojoki: luotujen ylistys (mym)

Valittujen kokemus
niKo HUttUnEn

K
irkastusvuoren kertomus syntyy kontrastista. ker-
tomuksen edellä jeesus puhuu kuolemastaan, mitä 
pietari paheksuu ja saa siitä hyvästä kuulla olevan-
sa saatana. jeesus kehottaa opetuslapsiaan seuraa-

maan häntä ristintiellä. ei näytä kirkastumisen tieltä – pi-
kemminkin päinvastoin.

ristintiehen sisältyy kuitenkin kirkastumisen siemen: 
”joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä.” 
(mt. 16:25) juuri ennen kirkastusvuorelle nousua jeesus sel-
vittää, että ihmisen poika vielä palaa ”kirkkaudessa”. 

joka tapauksessa ylösnousemus ja kirkkaudessa palaami-
nen pohjustaa vuoren tapahtumia, vaikka itse sanaa ”kirk-
kaus” ei siinä esiinnykään. Vuorella kirkastunut kristus 
ennakoi eskatologista loppunäytöstä, joka on evankeliumin 
mukaan lähellä: eräät jeesuksen puheen kuulijat näkevät 
sen ennen kuolemaansa (mt. 16:28).

kun ristintie tulkitaan vain kirkkauden ennakoinniksi, 
vaarana on, että kärsimyksen todellisuutta väheksytään tai 
romantisoidaan: ”kärsi, kärsi, kirkkaamman kruunun 
saat.” tällainen asenne tuskin auttaa niitä, joita kärsimys 
todella koskettaa. 

myös jeesus varoittaa ennenaikaisesta lohdutuksesta: 
opetuslapset eivät saa kertoa kirkastusvuoren tapahtumis-
ta ennen ylösnousemusta. ikään kuin kärsimystie olisi käy-
tävä koko painostavuudessaan loppuun ennen kuin vapau-
tus voi tulla. sinänsä tämä tulkinta on epävarma, sillä mar-
kuksen evankeliumista periytyvän salaisuus-teeman mer-
kitys on epäselvä.

Vuorella tapahtuu kirkastuminen tai – niin kuin teksti 
sanoo – muodonmuutos. muodonmuutos-tematiikka oli 
tuttu antiikista, ja sen tunnetuin edustaja lienee ovidiuk-
sen Muodonmuutoksia-teos. loppujen lopuksi on kuitenkin 
epäselvää, mitä tapahtui. oliko kyseessä vain näky (mt. 
17:9)?

kirkastusvuorella toden ja epätoden rajat hämärtyvät. 
toisaalta jeesus näyttäytyy jonain sellaisena, mitä hän ei 
maallisessa elämässään ollut. siinä mielessä tilanne oli epä-
todellinen. toisaalta kirkastusvuoren tapahtumat venyttä-
vät todellisuuden rajoja: todellisuus ei ole vain arkipäiväi-
nen todellisuus.

elian ja mooseksen hahmot osoittavat ylösnousemuksen 
maailmaan, jossa kuoleman ja ajan rajat pyyhkiytyvät. es-
katologisessa ajattomuudessa menneet ja nykyiset suku-
polvet ovat samanaikaisesti läsnä.

pietarin sanoja on perinteisesti selitetty niin, että hän il-
maisee hyvää oloaan ja siksi haluaa rakentaa majat. Yllät-
tävän vahvasti tämä selitysperinne tuntuu elävän edelleen, 
vaikka sen pohjana oleva käännösvirhe korjattiin viimei-
seen kirkkoraamattuun. Viime vuonna ilmestynyt konser-
vatiivinen raamattu kansalle -käännös tulkitsee edelleen 
vanhaan malliin: ”herra, meidän on hyvä olla täällä.”

nyt viitseliäimmät kaivavat alkutekstin ja vanhat krei-
kan oppikirjat esiin. kyseessä on accusativus cum infinitivo 
-rakenne, joka väärinkäsitysten välttämiseksi on hyvä 
kääntää että-sivulauseella. lopputulos estää tulkinnat hy-
västä olosta. pietari vain toteaa, että sattuipa hyvin, kun 
olemme täällä. nyt hän voi nikkaroida arvoherroille majat. 
se, mitä pietari ja muut tunsivat, jää sanomatta – paitsi, et-
tä kohta he tuntevat pelkoa.

pietarin höveli ja palvelualtis ehdotus on liian arkipäiväi-
nen liittyäkseen todellisuuden rajoja venyttävään tilantee-
seen. jyrisevä vastaus jättää sen omaan arvoonsa ja tyytyy 
toistamaan kastekertomuksen jyrinän (mt. 3:17). Vasta nyt 
opetuslapset tajuavat tilanteen ja joutuvat pelosta suunnil-
taan niin kuin esi-isänsä siinainvuoren juurella (2. moos. 
19:16; 20:18). jeesus rauhoittaa heitä kuin mooses (2. moos. 
20:20).

sitten todellisuus palautuu entiseksi. saarnatekstin päät-
tymisen jälkeen kerrotaan, kuinka jeesus ja kolme opetus-
lasta laskeutuvat vuorelta. he keskustelevat näkemästään, 
erityisesti eliasta. Vain valitut saivat tietää ja kokea jotain, 
mitä ei muille saanut vähään aikaan edes kertoa. todelli-
nen arkinen maailma odottaa kuitenkin vasta vuoren juu-
rella. 

Vuorelta laskeutuneita odottavat ne suuret joukot, jotka 
eivät päässeet mukaan eivätkä nähneet tai kokeneet mitään 
erikoista. uskallan väittää, että meistä useimmat kuuluvat 
niihin vuoren juurella odottaneisiin. mutta sielläkin odote-
taan jeesusta. n
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 KirjoittAjAt
 
niko huttunen 
uuden testamentin eksegetiikan dosentti, 
helsingin yliopisto

ari oinas
halikon aluekappalainen, salon seurakunta

satu saarinen
Ft, kappalainen, karjasillan seurakunta

juha tanska
kirkkoherra, kymin seurakunta

hanna Vanonen
pastori, tutkija, helsinki

virrEt jA mUsiiKKi

anna marte
kanttori, kauniaisten suomalainen seurakunta

lAUlUjEn läHtEitä:

ht =  hartaita toivelauluja. 
 musiikki Fazer 1988
ml =  messulauluja. kirjapaja 1997
uml = uusia messulauluja. kirjapaja 2007
pc =  piae cantiones: Vanhoja kirkko- 
 ja koululauluja. Fazer 1967
kh =  kari haapala: laulut jäävät elämään. 
 sls ja k. haapala 2001
jlVk = jaakko löytyn virsikirja. 
 Fazer musiikki oy, espoo1994
lV =  lasten virsi. seurakuntien 
 lapsityön keskus 2008
lt 11 = laulutuuli. ptk 2011
is =  ilon siiville lasten laulukirja, toim. 
 jukka salminen. kirjapaja 2004
jlaV = jaakko löytty: arkivirsiä: neliäänisinä 
 kuorosovituksina, F-kustannus oy 2002
Yk =  Yhteiskustannus
mm =  jaakko löytty: missa missionalis.
 julkaisija ja kustantaja 
 herättäjä-Yhdistys, lapua 1992

pl =   parasta on laulaa – lauluja laulamattomille.   
 kirjapaja 
tl =   tuomaslauluja. toim. petri laaksonen. 
  kirjapaja, Fazer musiikki oy 1993
tZ =   taize – rukouslauluja. kirjapaja 2005.
VV 10 = Veisatkaa vuoroin 10: kolmiäänisiä sovituksia 
  uusista siionin virsistä, 2006
VV 11 = Veisatkaa vuoroin 11: neliäänisiä sovituksia 
  uusista siionin virsistä, 2008
mum =   mukulamessu. karas-sana 1995
mym =   mysterion-messu. p. simojoki, 
  a-m kaskinen. suomen lähetysseura 2004
ja =   joulun aikaan (s380).150 joululaulua 
  sekakuorolle/150 Christmas Carols
  for mixed choir
lkm =  laula, kaikki maa. suomen 
 lähetysseuran julkaisu
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