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k
irkon virkamiesoikeudellisten 
säännösten uudistaminen on jälleen kirkollisko-
kouksen asialistalla. Uudistuksella pyritään saa-
maan työnantajan ja viranhaltijan oikeuksia ja 

velvollisuuksia koskevat säännökset vastaamaan muuta 
virkamieslainsäädäntöä sekä yhtenäistämään seurakun-
tien palveluksessa olevien viranhaltijoiden oikeusasemaa 
koskevaa sääntelyä. 

Uudistuksen seurauksena kirkollisen viranhaltijan oi-
keusasema noudattaisi muun julkisen sektorin viranhal-
tijoiden oikeusasemaa samalla kun kirkon koko henki-
löstö saatettaisiin yhdenvertaiseen asemaan. esimerkik-
si palvelussuhteen päättämismenettely olisi kaikille vir-
kasuhteille lähtökohtaisesti sama. myös papin ja kantto-
rin palvelussuhteen voisi jatkossa irtisanoa ja purkaa. 
heidän valtakirjansa korvattaisiin viranhoitomääräyk-
sillä. 

muussa virkamiesoikeudessa noudatetuista käytän-
nöistä voidaan kuitenkin poiketa, jos se on perusteltua 
kirkon järjestysmuodosta tai toiminnan luonteesta käsin. 
sellainen peruste on papiston asema piispallisen kaitsen-
nan alaisena viranhaltijaryhmänä. papin viranhoitomää-
räyksen antaisi tuomiokapituli, ei seurakunta, ja papin 
palvelussuhteen mahdollinen irtisanominenkin olisi tuo-
miokapitulin tehtävä. kanttorit on tähänastisissa sään-
nöksissä rinnastettu pappeihin, mutta uudistuksen myö-
tä päätökset heidän palvelussuhteen syntymisestä ja päät-
tämisestä tekisi tulevaisuudessa seurakunta. 

Virkamieslainsäädännön uudistamisen rinnalla kul-
kee virkarakenneuudistus. sen vaikutus on osittain vas-
takkainen, sillä se lisää piispallisen kaitsennan piirissä 
olevien ammattiryhmien määrää ja vie näitä koskevaa 
säännöstöä kauemmas muusta virkamieslainsäädännös-

tä. kirkon erityisen viran 
yhteyteen tulevia palvelus-
suhteita koskevat menette-
lytavat yhdenmukaistuvat, 
mutta erot kirkon muihin 
palvelussuhteisiin ja muun 
julkisen sektorin virkoihin 
kasvavat. 

Vihkimys ja piispallinen 
kaitsenta merkitsevät uudis-
tuksen piiriin tuleville am-
mattiryhmille heidän oi-
keusasemansa vahvistumista. kanttoreille erityisen viran 
ulkopuolelle jääminen merkitsisi lisäheikennystä virka-
suhdeuudistuksen heikentämään asemaan. 

Virkamieslainsäädännön uudistus ja virkarakenneuu-
distus ovat erillisiä mutta toisiinsa vaikuttavia laajoja ko-
konaisuuksia, joita tulee tarkastella yhdessä. niiden ker-
rannaisvaikutukset kanttorinviralle olisivat kohtalok-
kaat. tilannetta ei paranna piispainkokouksen kanttori-
kelpoisuutta koskeva esitys, joka sekin tähtää kanttorin-
virkaa koskevien keskeisten säädösten poistamiseen 
kirkkojärjestyksestä. 

Virkamieslainsäädännön uudistusta koskevassa lau-
sunnossaan aki on korostanut, että kanttorin virka on 
muusikon ja julistajan virka jumalanpalveluselämän yti-
messä eikä sitä tulisi irrottaa tuomiokapitulin valvonnas-
ta. lainsäädäntöuudistus on kokonaisuutena kannatet-
tava ja tarpeellinen. 

jos lakipaketin kanttorinvirkaa koskeviin säädöksiin 
ei enää pystytä tekemään muutoksia, tulisi kapituliyh-
teyden säilyttämiseksi vakavasti harkita kanttorinviran 
liittämistä kirkon erityisen viran yhteyteen. akin esittä-
mät perustelut kanttorinviran kapituliyhteyden säilyttä-
miselle puoltavat itse asiassa tällaista ratkaisua. Ratkaisu 
edellyttää tosin Diakoninvirka-mietinnön virkanäke-
myksen laajentamista ja selkeyttämistä. 
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kuinka on sun sielus laita?
Merja laakSaMo päätoimittaja 

i
hmisen kohtaaminen kasvoista kasvoihin on 
edelleen seurakunnan perustyötä. sielunhoidossa koh-
taamisen merkitys korostuu, ja työn paineissa on selviy-
dyttävä myös oman sielunsa kanssa. kaikki kohtaami-

nen ei kuitenkaan ole sielunhoitoa, mutta missä kulkee sie-
lunhoidon ja muun seurakuntatyön raja? 

Vuoden viimeisessä Cruxissa tarkastellaan sielunhoitoa 
niin koulutuksen, teorian, tutkimuksen kuin käytännönkin 
näkökulmista. paavo kettunen ja jouko kiiski joensuun 
yliopiston käytännöllisen teologian laitokselta avaavat kou-

lutuksen ja tutkimuksen näkö-
kulmaa sielunhoitoon, saamme 
tietoa muun muassa uusista kou-
lutushankkeista. 

kentän ääniä sielunhoidon sa-
ralta kuullaan useammalta suun-
nalta. katianna Ruuskanen poh-
tii nuoren ihmisen sielunhoitoa, 
Virpi sipola puolestaan työsken-
telee terho-kodissa elämänsä 
loppupuolella olevien ja kuolevien sielunhoitajana. seura-
kuntatyön kokemuksia jakavat jaana svinhufvud ja elisa 
linkola. laivakuraattori jaana Rannikko kirjoittaa työs-
tään merenkulkijoiden parissa. 

sielunhoidon menetelmät ovat moninaiset ja 
yhteydessä terapiatyöhön. niistä on esillä myös kaksi esi-
merkkiä taiteen puolelta. musiikkiterapiasta on haastatel-
tavana liisa-maria lilja-Viherlampi ja kirjallisuus- ja tai-
deterapiasta sirpa-maija harjunkoski.

työntekijän oma sielu kulkee siinä sivussa, tulee autetuk-
si jos tulee, silloin kun tulee. outo lintu pakinoi aiheesta täs-
sä lehdessä. työntekijän itsestään huolehtiminen, oman sie-
lun hoito on oleellinen osa työssä jaksamista. Vain hoidettu 
sielu pystyy hoitamaan toista sielua, tämä käy ilmi lähes jo-
kaisesta aihetta koskevasta artikkelista. 

Rauhaisaa joulun aikaa sinulle tänä seurakunnan seson-
kiaikana, toivottavasti voit järjestää työn keskellä aikaa 
myös omalle hiljentymiselle ja joulun vietolle.
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minun työni Vai yhteinen työmme?

p U h e e n j o h t a j a

jukka Huttunen
pappisliiton pUheenjohtaja
jukka.huttunen@espoonseurakunnat.fi

a
loitin PaPPisliiton valtuuston viime ko-
kouksessa tokaisulla, että paljon tapahtuu pappis-
rintamalla. mielessä silloin oli monia ajankohtai-
sia asioita.

paljon tapahtuu edelleenkin. paljon tapahtuu kaikki-
en kirkon työntekijöiden työn ympärillä. en mielestäni 
kirjoittanut viime lehdessä muutoksesta kolmella äm-
mällä aivan perusteetta.

nyt mielessäni on kaksi toisilleen tyystin erilaista 
muutosilmiötä. haluan jakaa niitä kanssasi, innostaa ja 
tarvittaessa oikein ärsyttääkin sinua kannanmuodosta-
miseen. ja toivottavasti rohkaista sinua myös keskuste-
luun, yhteydenottoon, vaikuttamiseen.

kysymys työajasta ja työajattomuudesta on kaikkien 
kirkon hengellistä työtä tekevien työntekijöiden suuri 
kysymys. se on ollut pitkään pöydällä ja tullee siellä pit-
kään kaikissa tapauksissa olemaankin. kun sopijaosa-
puolet yhdessä sopivat siitä, että on valmiutta ja tahtoa 
valmistella työaikamallien kokeilua, luvattiin siis aina-
kin tutkia asiaa tarkemmin. pian on kokeilun aika. tar-
vitaan niitä työyhteisöjä, jotka ovat valmiit näkemään 
vaivaa muiden puolesta kokeilun ajan.

mutta eräs yksityiskohta – ei ehkä ihan pienikään – on 
tullut myös tässä yhteydessä mieleeni: onko työni ennen 
muuta minun työtäni? onko työohjelmani ja työkalen-
terini jotakin sellaista, joka ei missään tapauksessa kuu-
lu kenellekään muulle työtoverille? olemmeko valmiit 
avoimesti puhumaan työajoistamme ja työn määrästä 
yksityiskohtaisesti, ei siis vain yleisellä tasolla? onko yk-
silöllisyys, jopa yksityisyys tässäkin vallalla?

useissa seurakunnissa on siirrytty sähköisen 
kalenterin käyttöön. sen luonteeseen ja täysimittaiseen 
käyttöön kuuluu avoimuus. kaikkien kalenterit ovat 
työtovereille avoimia lukuun ottamatta tietenkin sielun-
hoitoon liittyviä tapaamisia ja henkilökohtaisia varauk-
sia. työyhteisön työ on läpinäkyvää, vertailtavaa ja yh-

teistä. 
Voisiko tällainen asenne 

lisätä yhteisiä näkyjä, koros-
taa yhteistä työtä ja rakentaa 
osaltaan me-henkeä? ja oli-
siko tällaisessa hengessä 
helppo myös kokeilla työ-
aikamalleja ja joskus ehkä 
siirtyäkin seurakuntatyöhön 
parhaiten sopivaan työaika-
malliin?

pitkään on ollut toinenkin muutosprosessi työn alla. 
se tunnetaan parhaiten diakonaattina. se koskee eniten 
pääasiassa muita työntekijäryhmiä kuin pappeja. proses-
sin viimeisin vaihe, ns. kotilan työryhmän esitys, tullee 
kirkossa piakkoin käsittelyyn. 

esitykseen tulee tutustua huolella, kyseessä on kuiten-
kin merkittävä kirkon virkaa koskeva muutos. papistoa 
ja papin virkaa muutokset koskevat siis varsin vähän. 
mutta on esityksissä sellaisiakin diakonille uskottavia 
tehtäviä, jotka nyt ovat vain pappien tehtäviä. 

on myös niin, että lähes kaikki virkaa koskettavat rat-
kaisut vaikuttavat jollakin tavalla jokaiseen työntekijä-
ryhmään. kysyn kuitenkin mielessäni, onko toisille an-
nettavat oikeudet ja mahdollisuudet aina pois joltakin 
toiselta ryhmältä.

akin hallitus on tätä lukiessasi antanut lausuntonsa 
asiassa. keskustelua kannattaa kuitenkin jatkaa. kun 
asia tulee päätettäväksi, jokainen kirkolliskokouksen 
pappisjäsen tarvitsee kaikki mahdolliset kollegojensa 
mielipiteet oman kannanmuodostuksensa pohjaksi.

pappisliiton valtuusto valitsi minut toiselle puheenjoh-
tajakaudelle. toivon voivani omalla työlläni palvella liit-
toa ja jokaista sen jäsentä. toivon edelleenkin yhteistyö-
tä, yhteydenottoja, kannustusta, kritiikkiä, kaikkea sel-
laista, joka voisi edesauttaa jäsenten asian ajamista. ota 
rohkeasti yhteyttä, ole aktiivinen, rakenna yhteistä liit-
toamme.

nykysääntöjen mukaan alkanut kolmivuotinen pu-
heenjohtajakauteni on viimeinen. siis hyvissä ajoin sit-
ten uuden puheenjohtajan etsiskelyyn.
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diakoniatyöntekijöiden liitto

a j a n k o h t a i s t a

on aika etsiä seuraava Vuoden dia-
koniatyöntekijä.

tunnetko hyvää ehdokasta? Vuo-
den diakoniatyöntekijän valinnalla 
halutaan antaa kasvot ja näkyvyyttä 
evankelisluterilaisessa kirkossa am-
mattilaisten tekemälle monipuolisel-
le ja haastavalle diakoniatyölle. 

Valinnat perusteet ovat seuraavat:
Valittava on diakoniatyöntekijä 
 jonka valinta nostaa esille ajankoh-
taisen teeman paikallisesti tai valta-
kunnallisesti
 joka on kehittänyt itseään, ammatti-

taitoaan ja diakoniatyötä
 joka voi olla joko rohkea ja ennakko-
luuloton uudistaja tai arjen ahertaja
 joka on ottanut vastuuta yhteisistä 
asioista
 joka on Diakoniatyöntekijöiden lii-
ton jäsen.

alaosastot voivat lähettää ehdotuksia 
henkilöistä liiton hallitukselle kirjal-
lisesti perusteluineen huhtikuun �009 
loppuun mennessä. 

Valinta julkistetaan syyskuussa 
�009 espoossa järjestettävillä Dia-
koniatyöntekijöiden päivillä.

Vuoden diakoniatyöntekijää etsitään

diakoniatyön
tekijöiden liiton 
valtuuskunnan 
päätöksiä
liiton puheenjohtajat 
ja hallitus
liiton puheenjohtajana jatkaa dia-
konissa kaisa Rauma turusta. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin helena 
tuominen espoosta seppo laakson 
jäljellä olevaksi kaudeksi (v. �009). 

hallituksen jäsenet (suluissa hen-
kilökohtainen varajäsen):

eija Grahn, Åbo �007–�009 (irina 
lemberg, Borgå �007–�009), katri 
suhonen, jyväskylä �007–�009 (kris-
tiina johansson, pori �007–�009), 
leena leskelä, muhos �008–�010 
(erja haho, kiiminki �008–�010), 
sari aroheikki, helsinki �008–�010 
(kaija aspholm, espoo �008–�010).

hallituksen uusiksi jäseniksi ero-
vuoroisten tilalle kaudelle �009–
�011 valittiin sirkka Väätäinen, si-
poo (tiina laine, kerava) sekä 
marko pasma, Riihimäki (juha au-
vinen, Vihti).

jäsenmaksut 
liiton marraskuussa kokoontunut 
valtuuskunta vahvisti vuoden �009 
jäsenmaksut seuraavasti:
- varsinainen jäsen: 1,� % varsinai-
sesta palkasta (sis. työttömyyskassan 
jäsenmaksun), ei muutosta
- varsinainen jäsen, joka on palkat-
tomalla perhe-, opinto-, vuorottelu- 
tai virkavapaalla tai  työttömänä: � 
euroa / kk (sis. työttömyyskassan jä-
senmaksun), korotettiin
- kaksoisjärjestäytynyt tai eläkeläi-
nen: �8 euroa/kalenterivuosi, ei 
muutosta
- jäsenmaksuista vapautettu: opis-
kelija- ja kunniajäsenet, ei muutos-
ta.

seurakuntia on yhdistymäs-
sä toisiinsa ennennäkemättömällä 
vauhdilla. liitokset ovat toisinaan 
vapaaehtoisia, useimmiten pakon 
sanelemia. Cruxissa alkaa ensi 
vuonna sarja, jossa julkaisemme 
seurakuntien työntekijöiden ko-
kemuksia rakennemuutoksesta ja 
seurakuntien yhdistymisestä. 

miten työntekijänä olet kokenut 
seurakuntien yhdistymisen? mikä 
on muuttunut? mikä on nyt pa-
remmin, mikä huonommin kuin 
ennen? mihin kiinnittäisit tai toi-
voisit kiinnitettävän enemmän 
huomiota, jos koko prosessi olisi 
vasta nyt alkamassa? mitä opitta-
vaa omassa yhdistymisprosessis-
sanne olisi vastaavassa tilanteessa 
olevia seurakuntia ajatellen? 

kirjoita noin �000 merkkiä sisältä-
vä selviytymistarinasi ja lähetä se 
osoitteella merja.laaksamo@akiliitot.
fi. ensi sijassa toivomme sinun kir-

joittavan nimelläsi, mutta poikkeus-
tapauksessa voimme julkaista jutun 
myös nimimerkillä. julkaistavat jutut 
päättää päätoimittaja, ja maksamme 
niistä kirjoituspalkkion.

aki

miten olet selVinnyt 
rakennemuutoksesta?
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diakoniatyöntekijöiden liitto

kirkon päivä 
diakoniaopiskelijoille 
järjestetään helsingissä kirkkohalli-
tuksen juhlasalissa ��.1.�009 klo 
9.�0–1�. 

päivän aikana käsitellään ajan-
kohtaisia kysymyksiä diakoniatyön 
sisällöstä ja tulevaisuudennäkymistä. 
ohjelma ja ilmoittautumisohjeet 
osoitteessa www.dtl.fi.

kirkon päivän järjestävät Dia-
koniatyöntekijöiden liitto ja kir-
kon diakonia- ja yhteiskuntatyö.

mökki poissa 
käytöstä
Diakoniatyöntekijöiden liiton kesä-
mökin kunnon ja korjaustarpeiden 
selvittelyn vuoksi mökki ei ole ensi 
kesänä jäsenten käytössä. 

suosittelemme jäsenille mökkiasi-
oissa muiden jäsenpalvelujen käyttä-
mistä: a-lomat (www.a-lomat.fi) ja 
Ylläsjoen lomamökit (yllasjoki.net).

suomen kanttori-urkuri-
liiton hallitus valitsee taas kevääl-
lä Vuoden kanttori -palkinnon saa-
jaksi jonkun ansioituneen ja edusta-
van jäsenensä. 

alaosastot voivat lähettää ehdotuk-
sensa Vuoden kanttoriksi �009 liiton 
hallitukselle osoitettuna perjantaihin 
1�.�.�009 mennessä liiton toimistoon. 
Vuoden kanttori �009 -valinta julkis-

tetaan valtuuston kokouksessa huhti-
kuussa.

aikaisemmat vuoden kanttorit ovat 
pekka laakkonen, martti kilpeläi-
nen, kaj-Gustav sandholm, tiina 
korhonen, marjatta hannula, erkki 
Rajamäki, osmo jämsä, leila savo-
lainen, jari piikki ja kaisa-leena 
harjunmaa-hannikainen (kuvassa).

kenestä 
seuraaVa 
Vuoden 
kanttori?

1. pappisliiton hallitus asettaa Vuo-
den pappi �009 valinnan kriteerit 
(��.1.�009).
�. ehdokkaita voivat asettaa alaosas-
tot, opiskelijajärjestöt sekä liiton hal-
lituksen ja valtuuston jäsenet. kirje 
asiasta lähtee alaosastoille ja opiskeli-

jajärjestöille helmikuussa �009.
�. ehdotukset Vuoden papiksi tulee 
lähettää hallitukselle ��.�.�009 men-
nessä.
�. Vuoden pappi �009 julkistetaan 
valtuuston kokouksen yhteydessä 
11.11.�009.

PaPPiSliitto

Vuoden Pappi 2009 aikataulu

urkujen hankinta 
seurakuntaan
kirkon urkuasiain neuvottelukunta 
on julkaissut oppaan urkujen hank-
kimisesta seurakuntaan. Urkuhanke 
seurakunnassa -oppaan tarkoitus on 
auttaa seurakuntia uusien urkujen 
hankinnassa, vanhojen urkujen kor-
jauksissa sekä muissa urkuihin koh-
distuvissa hankkeissa. 

Urkuhanke seurakunnassa -opas on 
lähetetty kaikkiin seurakuntiin. 

oppaan tilaukset: julkaisumyyn-
ti@evl.fi tai ma – pe klo 1�–1� puh.  
(09) 180� �1�. opas löytyy myös pdf-
muodossa kirkkohallituksen julkai-
sumyynnin sivuilta, jonne pääsee 
kirkkohallituksen kotisivujen oiko-
polut-kohdasta tai helpommin kant-
tori-urkuriliiton etusivulla olevasta 
linkistä, www.skul.fi.
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akin valtuusto valitsi akin pu-
heenjohtajaksi vuosiksi �009–�010 
kanttori, Fm mikael helenelundin. 
helenelund valittiin myös kanttori-
urkuriliiton puheenjohtajaksi toisel-
le kaudelleen vuosiksi �009–�010. 

pappisliiton puheenjohtajaksi va-
littiin niin ikään toiselle kaudelleen 
yhteisen seurakuntatyön päällikkö, 
tm jukka huttunen vuosiksi �009–
�011.

katso akin ja perusliittojen uu-
det hallituksen jäsenet kotisivuilta 
www.akiliitot.fi. 

jäsenmaksut
pappisliiton valtuusto päätti pitää jä-
senmaksut ennallaan: varsinainen jä-
sen 1,1 % varsinaisesta palkasta, työ-
elämän ulkopuolella oleva 70 €/v tai 
�,80 €/kk, ulkomailla työskentelevä 
100 €/v tai 8,�0 €/kk, kaksoisjäsen �� 
€/v, eläkeläinen �0 €/v, opiskelija 
maksuton. 

 kanttori-urkuriliiton jäsenmak-
sut pysyivät samoin ennallaan: varsi-
nainen jäsen 1,� % varsinaisesta 
palkasta, palkattomilta kuukausilta 
� €/kk, kannattajajäsen �0 €/v, eläke-
läinen �0 €/v (sis. Crux ja verkon jä-
sensivut), ilman lehteä ja jäsensivuja 
maksuton, opiskelija maksuton.

kirkon akavalaisten neuvottelu-
järjestelmä on nykymuodossaan ollut 
voimassa yli kolme vuosikymmentä. 
se on toiminut kohtuullisesti. käy-
tännössä keskusjärjestö tai neuvotte-
lujärjestö on vastannut neuvotteluista 
(akaVa, akaVa-js, nykyisin jU-
ko). Varsinaiset henkilöstöä edusta-
vat jäsenjärjestöt ovat antaneet oman 
panoksensa neuvottelu- ja koulutus-
toiminnassa. eniten tätä tukea on 
vuosikymmenten varrella antanut 
pappisliitto/aki.

monet asiat vaativat nyt järjestel-
män muuttamista.

järjestöllinen tilanne on oleellisesti 
muuttunut akin perustamisen myö-
tä. keskusjärjestörajat ylittävä yhteis-
työ sVtl:n kanssa on johtanut edun-
valvonnassa kokonaan uudenlaiseen 
kulttuuriin.

ennen muuta tilannetta on kuiten-
kin tarkasteltava kentän ja yksittäis-
ten työntekijöiden kannalta. jUko 
on jäsenen kannalta varsin etäinen. 
paikallistasolta katsellessa vastuu so-
pimuksista ja neuvotteluista hajoaa 
laajalle eikä lopulta kuulu oikein ke-
nellekään. jUkon resurssit ovat jat-
kossakin joka tapauksessa rajalliset 
eivätkä riitä koko julkissektorille pa-
nostamiseen; valtion ja kunnan asiois-
sa on riittämiin huolta. neuvottelui-
den ja sopimisen siirtyminen ainakin 
osittain seurakuntiin vaatii sekin jär-
jestelmän selkiyttämistä.

siksi aki on asettanut tavoitteek-
seen, että sille tulisi antaa kirkon sek-
torin pääsopijaoikeudet. tällöin 
akin ulkopuolisten akavalaisten on 
luonnollisesti järjestettävä omien jä-
sentensä edunvalvonta. aki yksinään 
edustaa �0 prosenttia kirkon palve-
luksessa olevista akavalaisista. Dtl:n 

osuus on noin �0 prosenttia ja muiden 
yhteensä noin 10 prosenttia.

käytännössä asiaa ei voitane rat-
kaista sovinnossa. siksi akin eteen 
tulee päätös irrottautua jukolaisesta 
kokonaisuudesta. päätös tehdään 
akin valtuustossa ensi vuoden aika-
na. asiaa on valmisteltu pikku hiljaa 
syksystä �00� lähtien. siitä on keskus-
teltu muiden järjestöjen kanssa. Val-
tuutetut ovat monissa eri kokouksissa 
antaneet yksimielisen tukensa hank-
keen eteenpäin viemiselle.

Esko Jossas

neuVottelujärjestelmää 
ollaan muuttamassa

mikael helenelund 
jatkaa akin 
puheenjohtajana

jäsenkorttien 
postitus
pappisliiton, kanttori-urkuriliiton 
ja Diakoniatyön-
tekijöiden liiton 
jäsenkortit posti-
tetaan jäsenille al-
kuvuodesta 
�009. jäsenkortti 
on voimassa vuo-
sina �009–�010.

imagesource/skoY
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Pappi tai kanttori, oletko uusi 
alaosaston vastuunkantaja? 

ilmoittaudu 
alaosastotoiminnan 
peruskurssille
aki järjestää pappisliiton ja kant-
tori-urkuriliiton alaosastojen uusille 
toimijoille tarkoitetun peruskurssin 
17.–18.�.�009.

kurssilla perehdytään alaosasto-
toiminnan perusteiden lisäksi am-
mattiyhdistystoimintaan ja edunval-
vontaan yleensä sekä muihin akilai-
sille ajankohtaisiin asioihin. kurssil-
le ovat tervetulleita alaosastojen uu-
det toimijat: korkeintaan kaksi vuot-
ta sitten alaosastoaktiivin uransa 
aloittaneet puheenjohtajat, sihteerit, 
hallituksen/johtokunnan jäsenet tai 
muut nimetyt toimijat.

kurssi järjestetään sokos hotel 
Flamingossa Vantaalla. lähtökoh-
taisesti paikkoja kurssilla on yksi 
alaosastoa kohden, mutta jos paik-
koja jää, mukaan voi tulla useampi-
kin samasta alaosastosta.

ilmoittautumiset osoitteeseen tui-
ja.kukkonen@akiliitot.fi, puh. (09) 
1�0� ���. kurssi on maksuton, ja 
myös kohtuulliset matkakustannuk-
set korvataan.

alaosastojen toimintaan 
ideoita ja ohjeistusta 
akin kotisiVuilla
akin kotisivuilla 
avautuu joulu-
kuun puolivälissä 
laaja tietopaketti 
pappien ja kantto-
rien alaosastotoi-
minnan tueksi. si-
vuston nimi on 
Apua alaosastoille, 
ja se koostuu kah-
desta osasta: ala-
osastotoimintaan 
houkutteleva ja 
toimintatapoja 
esittelevä osio Ide-
oita ja uutta innos-
tusta sekä alaosastotoiminnan rutiini-
en ja velvoitteiden hoitamista helpot-
tava osio Vastuut ja pakolliset kuviot. 
sivuilta löytyy muun muassa vastauk-
sia kysymykseen miksi kuulua ala-
osastoon? sekä kokoustekniikkaa 
koskevia ohjeita ja asiakirjamalleja. 
sivuille pääsevät vain pappisliiton ja 
kanttori-urkuriliiton jäsenet.

sivuston on laatinut työryhmä, jon-
ka puheenjohtajana toimi jukka jär-
vensivu turun seudun papeista ja leh-
toreista ja sihteerinä annamari joki-
nen akin toimistosta. muut jäsenet 

olivat seppo laitanen kuopion seudun 
teologeista, Ulla latomäki etelä-poh-
janmaan teologeista, pirkko linder 
sairaalateologeista, keijo piirainen 
pohjois-pohjanmaan kanttori-urkuri-
yhdistyksestä sekä erkki hannonen 
espoon hiippakunnan kanttoreista.

sivustoa kehitetään alaosastoilta 
saatavan palautteen perusteella. akin 
toimistossa otetaan vastaan vinkkejä 
toimintaideoiksi sekä ohjeistukseksi. 
työryhmän jäseniä voi myös pyytää 
alaosastojen tilaisuuksiin esittelemään 
sivustoa.

Alaosastotoiminnan internet-sivut laatinut työryhmä asettui 
ryhmäkuvaan.

stavangerin kirkkomusiikki
symposiumin kyselylomakkeen 
suomennos
kaikille stavangerin kirkkomusiik-
kisymposiumiin syyskuussa osallistu-
neille on norjasta lähetetty sähköpos-
tilla palautekysely, johon vastataan 
verkon kautta. 

kyselylomake on vain norjaksi, 

mutta akin etusivulta löytyy linkki 
kyselyn suomennokseen.

stavangerinopintomatkan 
kuvat
akin kotisivuilla kohdassa AKIn toi-
minta, opintomatkat on kuvasatoa 
opintomatkaltamme stavangerin 
kirkkomusiikkisymposiumiin.

ajankoHtaiSta verkoSSa
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Paavo kettunen
käYtännöllisen teoloGian 
pRoFessoRi, joensUUn Yliopis-
to

hyväkään saarna ei korvaa ky-
kenemättömyyttä kohdata kär-
sivää ihmistä sielunhoidossa. 
kirkon julistustyö myös er-
kaantuu ihmisten elämäntodel-
lisuudesta, jos se menettää juu-
revan yhteyden ihmisen kärsi-
mykseen.

kansainvälisesti on jo useita vuosi-
kymmeniä sitten kiinnitetty huomiota 

siihen, että yliopistoilla on ollut vaike-
uksia löytää relevanttia tapaa antaa 
sielunhoidon koulutusta. tämän on 
nähty johtuvan muun muassa yliopis-
to-opetuksen tietoa korostavasta luon-
teesta. tällöin sielunhoidollisten taito-
jen kehittäminen ja työskentely ihmi-
sen emotionaalisella tasolla on jäänyt 
vähemmälle huomiolle.

syitä on varmasti muitakin. Yksi te-
kijä on se, ettei yliopistollisessa kon-
tekstissa ole kovin helppoa yhdistää 
sielunhoidon teoriaa ja käytännön ko-
kemusta. tämä on näkynyt ja näkyy 
muun muassa siinä, että soveltavissa 
opinnoissa opiskelijoiden on monesti 
vaikea löytää aitoja sielunhoitokon-

takteja opiskelunsa pohjaksi. sielun-
hoidon opiskelu ja käytännön työelä-
män tilanteet eivät kohtaa.

perustutkintoa suorittavat ovat 
useimmiten nuoria ja vailla työkoke-
musta. kysymyksenasettelut ovat siten 
erilaisia kuin varttuneemmilla ja niil-
lä, joilla työkokemusta jo on.

kaikki edellä todetut ongelmat liit-
tyvät siihen, että sielunhoitoa on vai-
kea opiskella pelkästään teoriassa. sie-
lunhoidon kansainväliselle liikkeelle 
onkin ollut tunnusomaista teorian ja 
käytännön yhdistäminen ja niiden jat-
kuva vuorovaikutus. tämä ei ole tar-
koittanut, että teoriaa on lineaarisesti 
sovellettu käytäntöön, vaan teoria ja 

sielunhoitokoulutus taitojen ja 
tutkimuksen vuorovaikutuksessa

kuvakotimaa/riHo saard
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käytäntö ovat muodostaneet oppimi-
sen kehän.

teoria on nostettu toteutuneesta 
käytännöstä, jota puolestaan on ”tes-
tattu” niin aikaisemmalla teorialla 
kuin sen ”koettelemisella” uudessa 
käytännössä. tällaisen vuorovaiku-
tuksen kautta on muodostunut uutta 
tietoa, jota pastoraalipsykologiassa on 
nimitetty kokemustiedoksi.

sielunhoitoopetuksen 
riittämättömyys yliopistossa
teologeilta kirkon virkaan vaadittavat 
soveltavat opinnot ovat nykyisin laa-
juudeltaan vähintään �0 opintopistet-
tä. soveltavat osa-alueet ovat perintei-
sesti olleet jumalanpalveluselämä, sie-
lunhoito ja uskontokasvatus. näiden 
lisäksi ja näitä kaikkia osa-alueita lä-
päisevänä tematiikkana joensuun yli-
opiston soveltavissa opinnoissa ovat li-
säksi identiteettikysymykset.

sielunhoidon opetus poikkeaa ju-
malanpalveluksen ja uskontokasva-
tuksen opetuksesta muun muassa sii-
nä, että sielunhoidon opetustavoitteet 
ovat enemmän taito- kuin tietopainot-
teiset. tietoja on myös helpompi mita-
ta suhteessa opetustavoitteisiin. 

sielunhoidon taitoja testaavat lopul-
ta ne ihmiset, jotka hakeutuvat sielun-
hoitoon. tämä tapahtuu monesti vas-
ta työelämässä. 

toki sielunhoidossakin tarvitaan 
tietoa, mutta siinä korostuu juuri ko-
kemustiedon merkitys. se on tietoa, 
jossa yhdistyvät kirkon uskosta ja tra-
ditiosta nousevat näkemykset ja sie-
lunhoitajan oma sisäinen maailma ja 
elämänhistoria. kokemustiedossa yh-
distyvät lisäksi psykologian ja muiden 
ihmistieteiden ihmisestä antama tieto 
sekä ne haasteet, joita autettavan ihmi-
sen todellisuus tuo sielunhoitajalle. 

tällainen kokemustieto ei kosketa 
vain opiskelijan kognitiivista ajattelua 
vaan syvästi myös hänen psyykkistä 
todellisuuttaan. juuri näistä syistä sie-
lunhoidollisten taitojen ja kokemus-
tiedon omaksuminen tapahtuu hi-

taammin ja enemmän prosessina kuin 
kognitiivisen tiedon omaksuminen.

edellä todetusta johtuukin, että yk-
si sielunhoidon ja muun yliopistollisen 
koulutuksen välisistä eroista liittyy nii-
den erilaiseen kuormittavuuteen. mo-
nilla opetuksen alueilla kuormittavuus 
on lähes suoraan verrannollinen ope-
tuksen tuntimääriin. 

sielunhoidon opetuksessa tilanne 
voi olla päinvastoin. opetuksen pieni 
tuntimäärä voi kuormittaa psyykkises-
ti enemmän kuin suurempi tuntimää-
rä. kuormittavuutta mitataan kuiten-
kin opintopisteissä, jotka lasketaan 
tuntimäärien perusteella. 

sielunhoidon opintojaksoilta tulleen 
palautteen ja havaintojen perusteella 
näyttää siltä, että tuntimäärältään suu-
rempi kurssi on vähemmän kuormit-
tava kuin lyhyempi kurssi. tämä joh-
tuu siitä, että suppeammassa opetus-
kokonaisuudessa opiskelijan kannet-
tavaksi jää enemmän kuormaa. monet 
asiat ja tunteet aktivoituvat, mutta nii-
tä ei ehditä käsitellä tarpeeksi. siksi ne 
kuormittavat opiskelijaa myös opinto-
jakson jälkeen.

tähän läheisesti liittyvä on sielun-
hoitajien ja sellaisiksi opiskelevien 
oma sielunhoito. sielunhoitajien tulisi 
olla itse hoidettuja, jotta he voisivat 

auttaa toisia. työssä jaksamisen yksi 
edellytys on, ettei itse kuormitu lii-
kaa. 

Vaikka sielunhoidon opetuksen ta-
voitteena ei ole hoitaminen, ei sielun-
hoitajaksi kasvaminen voi toteutua 
myöskään silloin, jos opiskelijan omat 
tarpeet jätetään tyystin ottamatta huo-
mioon.

omien havaintojeni mukaan kirkon 
virkaan vaadittavissa soveltavissa opin-
noissa oleva sielunhoidon osuus on lii-
an suppea. tämä näkyy muun muassa 
opiskelijoiden kiinnostuksena sielun-
hoitoon ja erityisiin sielunhoidon so-
veltaviin opintoihin. 

tutkimuksen ja koulutuksen 
vuorovaikutus
Yliopistollisen koulutuksen yksi pe-
rusprinsiippi on tutkimuksen ja ope-
tuksen vuorovaikutuksellisuus. sie-
lunhoidon opetuskaan ei voi olla vain 
taitojen opettamista. sellaisenkin ope-
tuksen tulee perustua ja säilyttää kon-
taktipintansa tutkimukseen.

tällä hetkellä sielunhoidon opetus-
ta tutkitaan joensuun teologisessa tie-
dekunnassa muun muassa siitä näkö-
kulmasta, mitä soveltavissa opinnoissa 
opitaan sielunhoidosta ja missä oppi-
misympäristössä (esimerkiksi paikal-
lisseurakunta, sairaala, vankila) tapah-
tuva sielunhoidon ”harjoittelu” auttaa 
parhaiten oppimaan.

myös sielunhoidon käytännön to-
teutus voi haastaa uusiin tutkimus-
hankkeisiin. näin tapahtui silloin, kun 
tutkin suomalaista rippikäytäntöä. 
havaitsin tällöin, että kirkon työnteki-
jät reagoivat ihmisten tunnustuksiin 
varsin usein erottamatta toisistaan to-
dellista ja neuroottista syyllisyyttä tai 
häpeää. 

puutteellinen kyky erottaa näitä 
merkitsi, ettei apua etsivä ihminen tul-
lut autetuksi. näistä käytännön sie-
lunhoitotyöstä tehdyistä havainnoista 
käynnistyi useita tutkimuksia sisältävä 
häpeän tutkimushanke.

Yliopistollinen sielunhoitokoulutus Paavo Kettunen
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ei voi olla vain ulkoisten taitojen tai 
metodien opettamista. näiden sisällä 
on aina myös sielunhoidon sisällölli-
nen ulottuvuus. monikulttuuristuvas-
sa suomessa suomalainen sielunhoito 
tulee olemaan uusien haasteiden edes-
sä: miten sielunhoitaja kohtaa ei vain 
toiseen kirkkokuntaan vaan myös toi-
seen uskontoon kuuluvan kuolevan 
potilaan, jos hänet kutsutaan tämän 
luokse? 

pastoraalisesti haasteellinen on myös 
tilanne, jossa pappi kohtaa nuoren, 
puolisonsa menettäneen äidin, joka 
kertoo lapsilleen, kuinka isä tuikkii 
tähtenä taivaalla. tällaiset konkreetti-
set tilanteet herättävät kysymyksen, 
miten sielunhoidollinen asenne ja kir-
kon traditiosta nousevat näkemykset 
voisivat samanaikaisesti olla läsnä aut-
tamistilanteessa.

sekä monikulttuurisuuden että kan-
sanuskonnollisuuden kohtaaminen 
ovat tulevaisuuden sielunhoidon pas-
toraalisia haasteita. niihin vastaami-
nen edellyttää jäntevää sielunhoidon 
käytännön ja teologisen tutkimuksen 
vuorovaikutusta. tämän käytännön ja 
teologisen substanssin kohtaamispaik-
ka on sielunhoitajan persoona ja sie-
lunhoidollinen vuorovaikutustilanne. 

tällainen teologian ja sielunhoidol-
listen vuorovaikutustaitojen integroi-
tuminen voi tehdä sielunhoitajan ky-
keneväksi myös konfrontaatioon. Rip-
pitutkimuksen mukaan konfrontaa-
tiota ei käytetty ripin yhteydessä juuri 
lainkaan.

sielunhoitokoulutuksen uusia 
ulottuvuuksia
luterilainen kirkko on nähnyt kan-
sankirkollisena tehtävänään auttaa sie-
lunhoidon avulla hyvin erilaisissa ti-
lanteissa eläviä ihmisiä. Vuosikymme-
nien kuluessa sielunhoidosta on tullut 
kirkon uskon ja elämän ilmaus, joka ei 
ole vain julistuksen funktio, kuten vie-
lä viime vuosisadan puolivälissä saatet-
tiin ajatella. 

kirkon uskon ja elämän ilmauksena 

sielunhoitoa on myös koko ajan kehi-
tettävä vastaamaan ajanmukaisiin 
haasteisiin. tästä näkökulmasta on 
syytä mainita kaksi joensuun yliopis-
tossa virinnyttä uutta hanketta. näistä 
ensimmäisenä käynnistyi muutama 
vuosi sitten pastoraalipsykologinen 
psykoterapiakoulutus. 

tämä kolmivuotinen koulutus on 
joensuun yliopiston täydennyskoulu-
tuskeskuksen, therapeia-säätiön ja 
joensuun yliopiston läntisen teologian 
yhteishanke. koulutus täyttää lailliste-
tulle psykoterapiakoulutukselle asete-
tut vaatimukset. sen lisäksi koulutuk-
seen sisältyy noin �0 tuntia pastoraali-
psykologiaa, jossa käsitellään muun 
muassa teologian ja psykoterapian vä-
lisiä kysymyksiä sekä ihmisen hengel-
lisen elämän kysymysten kohtaamista 
psykoterapiassa. 

tällaisen koulutuksen tarkoitukse-
na on antaa psykoterapeuteille parem-
mat valmiudet kohdata myös ihmisen 
hengellisen elämän kysymyksiä. Yksi 
koulutusryhmä on jo suorittanut kou-
lutuksensa loppuun, ja uutta koulutus-
ta ollaan aloittamassa lähitulevaisuu-
dessa. 

pastoraalipsykologisen psykotera-
piakoulutuksen syntyminen kertoo 
osaltaan ajattelutavasta, että sielunhoi-
don funktio voi toteutua myös muussa 
kuin kirkon omassa sielunhoitotyössä. 
samalla se on signaali sen tiedostami-
sesta, että monet ihmiset haluavat kä-
sitellä hengellisen elämän kysymyksiä 
myös psykoterapiassa, jos siihen anne-
taan mahdollisuus.

toisena uutena hankkeena on käyn-
nistynyt vuonna �010 aloittavan itä-
suomen yliopiston hanke ”sielunhoi-
don kliininen koulutus ja potilaan ko-
konaishoito”. se on joensuun yliopis-
ton teologisen tiedekunnan ja kuopi-
on yliopiston lääketieteen ja hoitotie-
teen yhteishanke. sen tarkoituksena 
on sielunhoidon ja potilaan kokonais-
hoidon näkökulmien hyödyntäminen 
eri alojen koulutuksessa. 

tavoitteena on, että teologian opis-

kelijat saavat opetusta esimerkiksi psy-
kiatriassa ja lääketieteen ja hoitotie-
teen opiskelijat sielunhoidossa. lisäk-
si kaikille ollaan suunnittelemassa sie-
lunhoidon kliinisiä opetuskokonai-
suuksia.

nämä kaksi hanketta linkittyvät 
toisiinsa: jälkimmäisen koulutuksen 
tarkoituksena on täyttää ne perusvaa-
timukset, joita terveydenhuollon oi-
keusturvakeskus edellyttää suoritetta-
vaksi ennen kuin opiskelija voi hakea 
psykoterapiakoulutukseen. 

nämä psykologiset ja terapeuttiset 
opinnot kuuluvat automaattisesti lää-
kärien ja psykologien koulutukseen, 
mutta ne eivät ole sisältyneet teologi-
koulutukseen. on kuitenkin tärkeää, 
että psykoterapeuteissa on suomessa 
myös tulevaisuudessa teologisen pe-
ruskoulutuksen saaneita.

sielunhoitokoulutuksen 
kokonaissuunnittelu
sielunhoidon virallista koulutusta an-
tavat suomessa ainakin teologiset tie-
dekunnat, Diakonia-ammattikorkea-
koulu sekä kirkko. näiden kaikkien 
antama koulutus on tärkeää, ja niillä 
kaikilla on oma keskeinen koulutus-
tehtävänsä. 

ei liene kuitenkaan koskaan tehty 
kokonaisselvitystä tai tutkimusta siitä, 
minkä sielunhoidollisen osaamisen 
alueen mikäkin koulutus täyttää ja on-
ko koulutuksissa päällekkäisyyksiä tai 
aukkopaikkoja.

pidän sielunhoitoa niin keskeisenä 
kirkon työmuotona, että olisi syytä 
harkita sielunhoitokoulutusta koske-
van kokonaisselvityksen laatimista. 
tällainen selvitys voisi palvella sielun-
hoidon koulutuksen kokonaissuunnit-
telua, jossa kirkon eri virkoihin kou-
luttavien oppilaitosten sielunhoitokou-
lutus ja kirkon sielunhoitokoulutus 
asetettaisiin samalle jatkumolle. tä-
hän samaan kokonaisuuteen kuuluisi-
vat myös sielunhoitokoulutuksen ja 
psykoterapiakoulutuksen integraa-
tiopisteet.
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jouko kiiSki
käYtännöllisen teoloGian 
lehtoRi, joensUUn Yliopisto

sielunhoito on seurakuntapap-
pien ja diakoniatyöntekijöiden 
yksi keskeinen tehtäväalue. 
sielunhoidollisessa auttamises-
sa pääpaino on seurakuntalais-
ten kuuntelemisessa ja keskus-
teluavun antamisessa. työnte-
kijät kokevat sielunhoidon 
haasteelliseksi työksi, johon 
kaivataan lisäkoulutusta.

sielunhoito on käsitteenä hyvin laaja-
alainen ja monimerkityksinen. sielun-
hoitonimikkeen alla tehdään monen-
laista auttamistyötä, jolla voi olla hyvin 
erilaisia päämääriä. perinteisissä sie-
lunhoitomalleissa on korostettu sie-
lunhoidon olevan ihmisen jumalasuh-
teen hoitoa. 

Uudemmissa sielunhoidon käytän-
nöissä korostetaan ihmisen auttamista 
kaikilla elämänalueilla, jotka tuovat 
elämään kärsimystä. jotta tämä voitai-
siin tehdä parhaalla mahdollisella ta-
valla, teologisen tietämyksen rinnalle 
tulee ottaa psykologinen ja terapeutti-
nen osaaminen.

seurakuntapappien ja diakonia-
työntekijöiden tekemä sielunhoito voi-
daan jakaa neljään kategoriaan, dialo-
giseen, spirituaaliseen, diakoniseen ja 
tavoitesuuntautuneeseen auttamiseen. 
nämä sielunhoidolliset työskentelyta-
vat eivät sulje toisiaan pois. keskuste-

lu ja kuunteleminen ovat ymmärrettä-
västi kaiken sielunhoidollisen auttami-
sen lähtökohta. 

Dialogisessa sielunhoidossa auttami-
nen painottuu kuuntelemiseen ja kes-
kusteluun. asiakasta pyritään autta-
maan vuorovaikutuksen kautta siten, 
että hän saisi oivalluksia ongelmiensa 
kanssa toimimiseen. 

Spirituaalisessa sielunhoidossa pääpai-
no on hengellisten elementtien käytöl-
lä, kuten rukouksella, Raamatulla, ri-
pillä, virsillä, ehtoollisella ja öljyllä 
voitelulla. 

Diakonisessa sielunhoidossa koroste-
taan ihmisen kokonaisvaltaista autta-
mista. osana sielunhoitoa voi olla 
myös aineellinen auttaminen. kuunte-
leminen ja hengellisten välineiden 
käyttö sopii hyvin myös tähän työs-
kentelytapaan.

Tavoitesuuntautunut sielunhoito poh-

jautuu ratkaisukeskeiseen auttami-
seen. tällöin sielunhoidossa asiakkaan 
kanssa asetetaan tavoitteita, joita pyri-
tään saavuttamaan.

kysely seurakuntapapeille ja 
diakoniatyöntekijöille
tein kyselyn mikkelin hiippakunnan 
kaikille seurakuntapapeille ja dia-
koniatyöntekijöille kesällä �008. kar-
toitin heidän tekemäänsä sielunhoito-
työtä. Vastauksia sain �� papilta ja �� 
diakoniatyöntekijältä. 

tämän kyselyn pohjalta tarkastelen 
seuraavaksi mikkelin hiippakunnan 
pappeja ja diakoniatyöntekijöitä sie-
lunhoitajina. kiinnitän huomiota sie-
lunhoitoon työtehtävänä, käytettyihin 
sielunhoidon menetelmiin ja sielun-
hoidon haasteisiin. käytän käsitettä 
työntekijä, kun kirjoitan papeista ja 
diakoniatyöntekijöistä.

sielunhoito 
työtehtävänä
työntekijät pitävät lähes poikkeukset-
ta sielunhoitoa tärkeänä seurakunnan 
työmuotona. kolme neljäsosaa heistä 
pitää sielunhoitoa tehokkaana autta-
mismenetelmänä. enemmistö kyse-
lyyn vastanneista on sitä mieltä, että 
sielunhoitopalvelujen tarjontaa tulisi 
seurakunnassa järjestää nykyistä te-
hokkaammin.

työntekijöistä noin neljäsosa käy 
sielunhoitokeskusteluja päivittäin, �� 
prosenttia pari kertaa viikossa ja �9 
prosenttia kerran tai kahdesti kuukau-
dessa. Diakoniatyöntekijät käyvät jon-

seurakuntapapit ja 
diakoniatyöntekijät 
sielunhoitajina

Jouko Kiiski
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kin verran enemmän sielunhoitokes-
kusteluja kuin papit. papeista �0 pro-
senttia ja diakoniatyöntekijöistä 88 
prosenttia käy sielunhoitokeskusteluja 
vähintään pari kertaa viikossa.

työntekijöillä sielunhoitokeskuste-
lujen määrät vaihtelevat paljon. osal-
taan tähän vaikuttanee se, että työnte-
kijät tulkitsevat sielunhoito-käsitteen 
eri tavoin. osa työntekijöistä pitää sie-
lunhoitona kaikkia keskusteluja, jois-
sa pyritään kohtaamaan ihminen ja 
auttamaan häntä. jotkut taas näkevät 
sielunhoitoa olevan vain niiden tilan-
teiden, joissa käsitellään ihmisen ju-
malasuhteeseen liittyviä kysymyksiä.

työntekijöillä on positiivinen kuva 
omista sielunhoitotaidoistaan. Dia-
koniatyöntekijät arvioivat sielunhoito-
taitonsa hivenen paremmaksi kuin pa-
pit. työntekijät katsovat olevansa kiin-
nostuneita ihmisistä ja motivoituneita 
auttamaan. ennen kaikkea sielunhoi-
tajat pitävät itseään hyvinä kuunteli-
joina.

sielunhoidossa käytettävät 
työskentelytavat
Dialoginen sielunhoito on työntekijöi-
den eniten käyttämä sielunhoidon me-
netelmä. keskusteluun perustuvaa 
auttamista käyttää usein 9� prosenttia 
ja kuunteluun pohjautuvaa työskente-
lyotetta 77 prosenttia työntekijöistä. 
eräs työntekijä määritteleekin sielun-
hoidon olevan ennen kaikkea lähim-
mäisen auttamista keskustelun ja 
kuuntelemisen avulla.

työntekijät käyttävät myös spiritu-
aalista sielunhoitoa merkittävästi. täs-
sä suhteessa työntekijät jakautuvat 
kolmeen ryhmään: hengellisiä ele-
menttejä runsaasti käyttävät, silloin 
tällöin hengellisiä elementtejä käyttä-
vät ja työntekijät, jotka käyttävät hy-
vin vähän tai eivät lainkaan hengellisiä 
elementtejä. 

Rukousta usein käyttäviä on �8 pro-
senttia, Raamattua käyttää usein �� 
prosenttia, virsiä �1 prosenttia, ehtool-
lista 1� prosenttia ja rippiä � prosenttia 

työntekijöistä. öljyllä voitelua käyttää 
silloin tällöin 8 prosenttia ja joskus �� 
prosenttia työntekijöistä. 

öljyllä voitelu on tullut sielunhoi-
dolliseen käyttöön lähinnä tuomas-
messun kautta. osa työntekijöistä on 
ottanut tämän menetelmän käyttöön; 
osa vierastaa sitä ja pitää sitä jopa epä-
luterilaisena.

Diakonisen sielunhoidon tekeminen 
on keskeistä diakonian virassa toimi-
villa. heistä kolme neljäsosaa tekee 
usein diakonista sielunhoitoa. seura-
kunnassa diakoninen sielunhoito on 
delegoitu lähinnä diakonian virassa 
toimiville. 

eräs diakoniatyöntekijä toteaa tästä 
sielunhoidon työmuodosta: ”Diakoni-
nen sielunhoito on todella laajaa, haas-
tavaa ja monialaista osaamista vaativaa 
ihmisten kohtaamista ja auttamista 
eteenpäin. ei riitä, että kuuntelee. on 
pyrittävä vaikuttamaan siihen, että ih-
minen lähtisi todella helpottuneempa-
na ja autettuna pois.”

Tavoitesuuntautunut sielunhoito on 
myös löytänyt paikkansa seurakunnal-
lisena sielunhoidon auttamisen muo-
tona. noin kolmasosa käyttää tätä me-
netelmää usein ja toinen kolmasosa sil-
loin tällöin. Diakoniatyöntekijät käyt-
tävät tavoitesuuntautunutta sielunhoi-
toa jonkin verran pappeja enemmän. 
tilastollisen analyysin pohjalta ratkai-
sukeskeisyydellä ja laaja-alaisella dia-
konisella auttamisella näyttääkin ole-
van jonkinlainen yhteys.

sielunhoidon 
haasteet
sielunhoito on mielenkiintoista ja 
haasteellista. työntekijälle tuottaa tyy-
dytystä, kun hän voi kuuntelemisen ja 
keskustelun avulla auttaa ihmistä. 

kuitenkin eteen tulee myös tilantei-
ta, joissa työntekijä joutuu pettymään: 
hän ei pysty auttamaan. hän voi kokea 
sielunhoidon myös hyvin vaikeaksi. 
erään kirkkoherran mielestä sielun-
hoidossa ahdistusta aiheuttaa ”avutto-
muus, kun asiat ovat mahdottomia 

ratkaista ja jumalakin on avuton.”
työntekijöiden mielestä sielunhoi-

don haasteet kulminoituvat kolmeen 
pisteeseen, sielunhoitajaan, asiakkaa-
seen ja vuorovaikutukseen. työnteki-
jä oppii konkreettisesti havaitsemaan 
oman auttamistaitonsa rajallisuuden. 
hän kokee itsensä usein avuttomaksi. 
ihmisten auttaminen on myös kuor-
mittavaa.

monet asiakkaista ovat haasteellisia 
autettavia. Varsinkin papit kokevat, 
ettei heillä riitä osaaminen psykiatris-
ten potilaiden sielunhoidolliseen tuke-
miseen. asiakkaat myös saattavat 
odottaa sielunhoitajalta aivan liian pal-
jon. 

sielunhoitaja on kuitenkin ennen 
kaikkea rinnalla kulkija, joka ei voi 
ratkaista asiakkaan ongelmia hänen 
puolestaan. jotkut asiakkaat voivat 
odottaa myös sielunhoitosuhteelta sel-
laista läheisyyttä, joka tähän yhteyteen 
ei sovi.

sielunhoito on vuorovaikutusta 
työntekijän ja asiakkaan välillä. ta-
voitteena olisi myös asiakkaan ongel-
mien käsittely. Usein sielunhoitaja 
kohtaa kuitenkin tilanteita, joissa kes-
kustelu ei mene tarpeeksi syvälle. täl-
löin sielunhoito jää pinnalliseksi kes-
kusteluksi, joka ei tyydytä asiakasta ei-
kä sielunhoitajaa.

sielunhoitajat kaipaavatkin kovasti 
lisäkoulutusta sielunhoitoon. lähes 80 
prosenttia työntekijöistä toivoo saa-
vansa sielunhoidon täydennyskoulu-
tusta. tämä antaisi työntekijöille en-
tistä enemmän osaamista sielunhoidol-
liseen auttamiseen.

Ensi tammikuussa ilmestyy Jouko Kiis-
ken kirjoittama kirja Sielunhoito. Kirjas-
sa käsitellään sitä, miten ihmisiä voidaan 
sielunhoidollisesti monin tavoin auttaa. 
Kirjassaan Jouko Kiiski kiinnittää huo-
miota myös sielunhoitajana kasvamiseen 
ja työssä jaksamiseen.
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katianna ruuSkanen
pastoRi, malmin seURakUnta
 
Minä olen kuin kivinen muuri. Minun 
luokseni on etsittävä kiertotietä.

näen hänet rippileirillä. iltahartauk-
sissa huomaan hänen katselevan mi-
nua, silmät hätää täynnä. kun pidän 
oppituntia kirkon tehtävistä, puhun 
heille sielunhoidosta. puhun siitä, 
kuinka se on kaikille seurakuntalaisil-
le, myös nuorille tarkoitettua. katson 
häntä, silmilläni sanon ”tule”. 

syksyllä saan tekstiviestin. en heti 
tunnista nimeä, mutta sitten eteeni 
nousevat murheelliset silmät. sovim-

me ajan seuraavalle viikolle. kun hän 
tulee, tartun käteen ja osoitan hänelle 
tuolia. pöydällä pienen ikonin vieressä 
palaa kynttilä. hän on epävarma, ei 
tiedä mistä aloittaisi. 

kerron hänelle, että tämä aika kuu-
luu sinulle. minä kuuntelen sinua, si-
nä olet nyt tärkeintä. tänne ei tule ku-
kaan kesken kaiken. me kaksi olem-
me tässä ja puhelemme hetken.

olen valmis 
ottamaan vastaan
nuori hakeutuu kirkon sielunhoidon 
piirin usein juuri rippikoulun kautta. 
hän voi tulla myös koulu- tai nuoriso-
työn kautta. joskus nuori on tarttunut 

hihasta kiinni messun jälkeen. onpa 
joskus keskusteluyhteys alkanut kir-
kollisen toimituksen jälkimainingeis-
sakin. 

oleellisinta on se, että työntekijä 
olemuksellaan ja sanoillaan viestittää 
avoimuutta ja on valmis ottamaan vas-
taan. joskus nuori tarvitsee vain pien-
tä rohkaisua, joskus hänelle pitää sa-
noa suoraan: ”tarvitsetko apua, kuun-
telijaa? minulla on aikaa.” 

nuorelle on usein elämys se, että jo-
ku aikuinen on aidosti kiinnostunut 
hänestä ja hänen ongelmistaan. nuo-
relle saattaa olla yllättävää se, että vaik-
kapa papilla on aikaa. sydäntäni sär-
kee se, että joudun niin useasti vakuut-

nuoren sielua hoitamassa
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telemaan nuorelle, että hän todellakin 
on aikani arvoinen, hän on oikeutettu 
sielunhoitoon. 

nyt olen sinua 
varten
puitteet ja aikataulu ovat tärkeitä. 
tärkeää on se, että huone on varattu 
juuri häntä varten, täksi nimenomai-
seksi tunniksi ja että joku odottaa hän-
tä siellä. huoneen tulisi olla rauhalli-
nen, sellainen jonne voi tulla ja josta 
lähteä, ilman että kaikki näkevät. 

Vaikka työntekijällä olisi kuinka 
kiire, sen ei tulisi näkyä. kiire tulisi 
jättää jonnekin kauas, jonne se kuu-
luukin. näissä asioissa on ollut itselle-
ni paljon opeteltavaa. 

nuori ihminen on herkkävaistoinen 
ja joskus herkkänahkainenkin. kun 
myöhästyn, hän saattaa loukkaantua 
tai luulla, että hänessä itsessään on jo-
tain vikaa. 

mihin nuori sielunhoitoa 
tarvitsee?
nuori kantaa usein raskasta taakkaa: 
suremattomia suruja, purkamattomia 
ahdistuksia, yksinäisyyttä tai tarkoi-
tuksettomuuden tunnetta. 

nuori on matkalla lapsuudesta ai-
kuisuuteen. hän etsii paikkaansa ja it-
seänsä. hän yrittää saada selville kel-
paako maailmaan ja mikä olisi siinä 
hänen erityinen, oma paikkansa. 

kaikki nämä ovat asioita, joita voi 
olla hyvä pohtia ja puhua läpi jonkun 
ulkopuolisen, ei omaan elämään kiin-
teästi kuuluvan aikuisen kanssa.

kun nuori lähestyy seurakunnan 
työntekijää, hän on usein hieman arka 
ja varautunut. nykyisessä nopeassa, 
monien yhteyksien maailmassa, hänel-
le voi olla erityisen tärkeää se, etteivät 
hänen asiansa leviä huoneen ulkopuo-
lelle. 

sielunhoitajan 
rajallisuus 
joskus tulee sellaisia asioita vastaan, 
että ymmärtää oman rajallisuutensa. 

sekin on sielunhoitajan tunnistettava 
ja tunnustettava. keskusteluissa voi 
tulla esille hälyttäviä asioita, esimer-
kiksi vakavaa itsetuhoista käyttäyty-
mistä, syömishäiriöitä tai perheväki-
valtaa. 

on tärkeää, ettei apua lähde etsi-
mään nuoren selän takana vaan yhdes-
sä nuoren kanssa. kokemukseni mu-
kaan useimmat nuoret ovat valmiita 
hakemaan apua vakaviin ongelmiinsa. 
mutta sen perustana tulee olla jo muo-
dostunut luottamuksellinen suhde hoi-
tajan ja hoidettavan välillä.

Minun täytyy vain yrittää antaa anteek-
si. Itselleni ja perheelleni. Ilman heitä en 
olisi mitään. Ei ehkä olisi edes ollut muu-
ta tietä.

sielunhoitaja 
siltana
moni nuori tietää pappien vaitiolovel-
vollisuudesta. hän on oikeassa. pappi 
ei saa kertoa hänen asioitaan eteenpäin 
yhtään sen enempää kuin aikuisen-
kaan asioita. 

monet sielunhoitajat joutuvat miet-
timään vakavasti sitä, kuinka monille 
nuorille on äärettömän tärkeää, ettei-
vät vanhemmat tiedä heidän ongel-
mistaan. syitä on monia: joku ei halua 

huolestuttaa vanhempiaan, joku ei ha-
lua tuottaa pettymystä. Vain harvoin 
on kyse siitä, että nuori ajattelee, ettei-
vät hänen asiansa kiinnosta vanhem-
pia.

sielunhoitajan ammattitaito punni-
taan: hänen tulisi osata tasapainoilla 
nuoren ja vanhempien välillä, ei kiila-
na vaan siltana. auttajan tulee ym-
märtää, että hän on tekemisissä nuo-
ren kanssa, jonka maailmankuva on 
usein puberteettisen mustavalkoinen. 
hänellä on taipumus nähdä asiat joko 
hyvinä tai pahoina. 

nuori saattaa tässä vaiheessa nähdä 
vanhemmat ”rajoittavina” tai hänen 
asioihinsa liiaksi puuttuvina. tämä on 
luonnollinen seuraus siitä, että van-
hemman osa on nuoren tässä elämän-
vaiheessa toimia eräänlaisena harjoi-
tusvastustajana. Vanhempi joutuukin 
rajoittamaan ja puuttumaan. siksi sie-
lunhoitajan tehtävä on siis edesauttaa 
keskusteluyhteyden syntymistä ja aut-
taa nuorta ymmärtämään joskus hy-
vinkin ambivalentteja tunteitaan. 

nuori samanaikaisesti sekä kaipaa 
vanhempien ymmärrystä ja apua, että 
haluaa irtautua lapsen vastaanottavas-
ta roolista. sielunhoitajan tulee tasa-
painoilla näiden kahden perustehtä-
vän välillä. 

sielunhoitajan tulee tukea sitä nuo-
ressa itsessäänkin olevaa ehkä uinuvaa 
tunnetta, että vanhempi välittää ja ra-
kastaa edelleen, vaikka nuoren elä-
mässä ja olemuksessa on moni asia 
muuttunut.

Miksi kukaan ei kertonut siitä, kuinka 
vaikeaa elämä on? Kuinka monen tulen 
läpi minun on vielä kuljettava ennen 
kuin olen valmis?

sielunhoitaja 
nuoren auttajana
nuori on yhtä monimutkainen ja sala-
peräinen kuin ihmiset yleensäkin. hä-
nen auttamisensa vaatii samanlaista 
paneutumista ja ammattitaitoa kuin 
aikuisenkin. hänen kanssaan on edet-Katianna Ruuskanen
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tävä varoen, nuoren omilla ehdoilla. 
ei ole mitään järkeä kertoa ja toistaa 

nuorelle, mitä itse hänestä tai hänen ti-
lanteestaan ajattelee. ei ole mieltä pal-
jastaa hänelle sellaista, mitä kohti hän 
on menossa.

on ylimielistä ajatella, että aikuinen 
tietää vastaukset nuoren ongelmiin 
vain iän tuomalla kokemuksella. nuo-
ri on toinen ihminen kuin auttaja, hän 
on salaisuus ja arvoitus, ei valmiiksi 
kirjoittelu kirja, jota asiantuntija voi 
lukea.

monesti olen ollut ymmälläni nuo-
ren kanssa. hän voi olla yhtaikaa vii-
sas ja äärettömän lapsellinen, itsetie-
toinen ja ujo. hän voi olla säkenöivä 
keskustelija ja tunneilmaisultaan ihan 
lukossa. 

Varmaa on se, että jos aikaa on – 
enemmän kuin yksi tunti – hän alkaa 
vähitellen olla vuorovaikutuksessa si-
ten, että jotain hedelmällistä syntyy.  

Olipa päivä millainen tahansa, messun 
jälkeen olen kevyt.

sielunhoito 
kirkon työnä
mikä tekee sielunhoidosta kirkon työ-
tä, erotuksena vaikka terapiasta? ko-
kemukseni mukaan nuoren hakeu-
tuessa nimenomaisesti kirkon työnte-
kijän luokse hän haluaa usein puhua 
myös uskosta ja jumalasta, omasta pai-
kastaan seurakunnassa. hän saattaa 
haluta esirukousta tai rippiä. nämä 
asiat eivät ole samalla tavalla mahdol-
lisia terapiassa.

toinen iso ero nousee taustayhtei-
söstä. minä tapaan nuoren sielunhoi-
dettavan usein myös muualla kuin 
mainitussa huoneessa. kohtaan hänet 
ehtoollispöydässä, hiljaisuuden leirillä 
tai konsertissa. sielunhoitaja ei ole 
koskaan yksin; hän voi tukeutua taus-
talla vaikuttavaan seurakuntaan. hän 

voi teoillaan ja toimillaan rohkaista 
myös nuorta siihen.

jotenkin olen koettanut välittää 
nuorelle ajatuksen siitä, että olemme 
rinta rinnan jumalan edessä, etten mi-
nä ole siinä välissä. me molemmat tar-
vitsemme rukousta ja lohdutusta. kun 
minä kuuntelen häntä, on aina valvo-
va kristus läsnä. kun minun keinoni 
ja voimani loppuvat, on olemassa suu-
rempi syli, johon me molemmat mah-
dumme. 

keinot toisenlaisen todellisuuden 
tuomiseen sielunhoitotilanteeseen ovat 
hyvinkin konkreettisia. ikoni pöydäl-
le, yhdessä sytytetty kynttilä. kaikkea 
ei tarvitse vääntää nuorelle rautalan-
gasta.

Minä yritän. Minä lupaan yrittää. Mi-
nun on pakko yrittää. Minä olen jo on-
nistunut monessa. Minä otan askeleita 
eteenpäin.

olen ainutlaatuinen, 
arvokas
mikä on onnistuneen sielunhoidon tu-
los? ei sielunhoidosta valmistuta, ei 
siellä tulla valmiiksi. 

joku nuori tarvitsee muutaman ta-
paamisen, toisen rinnalla kuljetaan pa-
rikin vuotta. toivon aina, että sielun-
hoidosta jäisi jälki nuoreen. toivon et-
tä hän sisäistäisi ajatuksen siitä, että 
omista vaikeista asioista voi puhua ja 
tulla ymmärretyksi. toivon, että hän 
voi itse joskus kuunnella ja auttaa sa-
malla tavalla muita. 

toivon että hänen sydämeensä jäisi 
viesti siitä, että hän on jumalan luoma-
na ainutlaatuinen ja arvokas.

En osaa kyllin kiittää niitä, joita pitäisi. 
Kaikkia niitä, jotka tietämättään kantoi-
vat minua huomiseen.

Lainaukset on poimittu tekstikoko-
naisuudesta, jonka on kirjoittanut pit-
käaikaisessa sieLunhoidossa kirjoitta-
jan kanssa oLLut nuori.
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jaana SvinHufvud
Diakonissa, psYkoteRapeUtti
sammonlahDen seURakUnta

sielunhoitotyö on aina tekijän-
sä näköistä. työstä selviytymi-
seen vaikuttavat ammattitaito, 
koulutus ja sielunhoitajan per-
soonallisuus.

tuleeko sielunhoidon tarve erityisesti 
esiin silloin, kun elämä täyttyy epäoi-
keudenmukaisuudesta, kaltoin kohte-
lusta, hylkäämisistä, sairauksista, syyl-
lisyydestä tai menetyksistä? onko käy-
nyt niin, että sielumme, joka sitä en-
nen oli terve, tarvitsee nyt hoitoa? 

etsimme lääkettä, joka auttaa ja pa-
rantaa, antaa mahdollisuuden selviy-
tyä. Vai löytyykö avain jeesuksen ja-
lanjäljistä, taakkojen kantamisesta, 
ihokkaan lainaamisesta vai jeesuksen 
sanoista ristiltä surevalle marialle ja 
johannekselle: ”pitäkää huolta toisis-
tanne.” 

ollessani osa toista voin tuntea, olla 
empaattinen, ymmärtää mitä se on, 
kun toista sattuu sieluun saakka.

sielunhoitaja 
kuuntelijana
sielunhoidon laatuvaatimukset kasva-
vat sen myötä mitä haasteellisempia ja 
vaikeampia elämäntarinoita ja tilan-
teita työntekijä kohtaa.

sielunhoidon tarpeisiin voidaan vas-
tata yksilö- tai ryhmätilanteissa. ta-
paamiset voivat olla sovittuja tai epävi-
rallisia. sielunhoidon vaikutus voi olla 
tässä ja nyt – toisaalta vaikutukset voi-
vat ulottua vuosikymmenten päähän.   

mitä kuunteleminen on? se on toi-

sen rinnalle asettumista ja sen lisäksi 
paljon muuta. 

kuunteleminen on sitä, että kunni-
oitan jokaista ihmistä jumalan luoma-
na, arvokkaana ihmisenä. 

kunnioitus näkyy tavastani tehdä 
työtä. huomioin sen, mistä puhutaan 

ja mikä jää sanomatta. taltioin mie-
leeni, mikä on raskasta, mikä keven-
tää, mistä ihminen saa voimia. 

kuuntelu on myös oman sisäisen 
olon tunnistamista, peilaten tunteita 
oman mielen maisemassa. kuuntelen 
kehon kieltä – niin sielunhoidettavan 

sielunhoitaja 
ihmistä kohtaamassa

kuvakotimaa/tommi Laitio
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kuin omaani. kuuleminen on sisäistä 
ymmärtämistä, oivaltamista ja asioi-
den hahmottamista.

mikä auttaa ihmisten välisessä 
keskustelussa?
sielunhoitaja on erilaisten roolien kan-
taja, sen mukaan mitä autettava tarvit-
see eheytyäkseen. matti hyrckin ju-
malakuvat, varhaisen vuorovaikutuk-
sen suhteet äitiin ja isään ovat läsnä 
tietoisella tai tiedostamattomalla tasol-
la. ammatillinen sielunhoitosuhde voi 
toimia korjaavana kokemuksena niil-
le tunteille ja kaipaukselle, puutteille, 
vaille jäämiselle, hylätyksi tulemiselle, 
joita ihmiset kokevat. 

sielunhoito on vuorovaikutusta ih-
misten välillä, jossa jumala on läsnä. 
siellä missä kaksi tai kolme on kool-
la.

muutama vuosi sitten käytiin kes-
kustelua terapian pituudesta. kumpi 
on parempi, lyhyt vai pitkä terapia? 
kumpiakin hoitomuotoja tarvitaan. 
auttavin elementti hoitosuhteessa on 
terapeutin ja hoidettavan välinen vuo-
rovaikutus. sielunhoito on sitä samaa 
vuorovaikutuksessa olemista ihmisten 
kanssa.

sielunhoitotyö kaikessa laajuudes-
saan on ammatillista työtä. ammatti-
taitoa vaatii myös sen miettiminen, 
olenko oikea ihminen auttamaan tätä 
ihmistä vai löytyisikö toimivampi apu 
muualta. osaanko toimia oikein erilai-
sissa tilanteissa? 

sielunhoitoa vai 
terapiaa?
terapiakoulutukseni on antanut lisä-
valmiuksia kohdata ihmisiä. se on an-
tanut avaimia auttamiseen ja hoitami-
seen. sielunhoitajana olen voinut näin 
kulkea ihmisen rinnalla kahden virs-
tan matkan. 

sielunhoito- ja terapiakoulutukses-
sa on mahdollista käydä läpi omia va-
loja ja varjoja. oma pimeä puoli tulee 
valoon, sen kanssa saa tehdä työtä. 

terapiakoulutusten suuntaukset ja 

painotukset ovat erilaisia. siellä missä 
ratkaisukeskeinen sielunhoito toimii 
hyvin, voi supportiivinen toimintatapa 
estää muutoksen. siellä missä tarvi-
taan aktiivista asioiden purkamista, 
meditatiivinen sielunhoitomalli voi 
ahdistaa ihmistä entistä enemmän. 

sielunhoidon ja terapiatyön välinen 
ero voi olla parhaassa tapauksessa kuin 
veteen piirretty viiva. kumpikin osa-
alue täydentää toisiaan. toisaalta eroa 
voi olla kuin yöllä ja päivällä sen mu-
kaan, mitkä ovat sielunhoitajan ja te-
rapeutin työskentelytavat ja ammatti-
taito. 

sielunhoito ja terapiatyö ovat omal-
la tavallaan yksinäistä työtä. asiak-
kaan kertomukset, elämäntarinat ja 
tapahtumat eivät ole jaettavaa tietoa 
työyhteisön kahvihuoneissa, hartaus-
puheissa, eikä kotona saunanlauteilla. 
Vaitiolovelvollisuus ja kunnioitus ovat 
sielunhoidon kulmakiviä.

kirkon ammatillisen sielunhoidon 
haasteet ovat kasvaneet. Ympärilläm-
me oleva yhteiskunta voi huonosti. 
niin monella on paha olla. kirkon 
tehtävä on olla lähellä ihmisten tuskaa 
ja ahdistusta. 

seurakunnat tarvitsevat osaavia sie-
lunhoidon ammattilaisia toimimaan 
myös yhteistyössä yhteiskunnan palve-
lujen kanssa. 

auttava sielunhoito on prosessi, jos-
sa on alku ja loppu. se voi olla kerta-

luonteista, joskus vuosia kestävää sie-
lunhoitoa. kriisien ja traumaattisten 
asioiden hoitaminen vaatii erityisosaa-
mista. 

työnohjauksessa
ihmissuhdetyö, jonka työvälineenä on 
työntekijän persoona, tarvitsee jak-
saakseen työnohjauksen. myös koulu-
tuksella on ratkaiseva merkitys sielun-
hoitajan ammattitaitoon. seurakun-
nallinen sielunhoitotyö on yksi erityis-
osaamisen ala työnohjauksen, perhe-
neuvonnan tai sairaalasielunhoidon 
rinnalla. 

henkinen auttamistyö on vaativaa 
työtä. työn kuormittavuus voi alkaa 
näkyä oireina, joita ei aina itsessään 
osaa tunnistaa. auttaja voi tulla välin-
pitämättömäksi, kyyniseksi, vihaisek-
si, vältteleväksi ja tavoittamattomaksi, 
kun ei jaksa kuunnella ja auttaa. myö-
tätuntouupumus uhkaa. 

jaksan kyllä töissä, mutta kotiin 
päästyäni olen aivan poikki. ihmiset 
alkavat tuntua taakalta, joita en jaksa 
kohdata. toisaalta asiakkaat kyllä me-
nettelevät, mutta työpaikan kahvihuo-
neeseen en jaksa mennä. 

moni sielunhoitaja kertoo huolensa 
jumalalle. hyvä niin. on hyvä muis-
taa, että jumala kyllä tietää meidän 
vaikeutemme ja asiakkaamme hädän. 

itsellämme voi olla niin vaikeaa, 
ettemme tiedä, miten auttaa kärsivää 
ihmistä. sielunhoitotyötä ei tehdä va-
semmalla kädellä. ihmisten kohtaami-
nen tarvitsee aikaa ja rajat.

koulutus ja hyvä työnohjaus antavat 
mahdollisuuden työstää näitä asioita. 
näin oma kuorma voi keventyä, ja voi 
löytää uusia näkökulmia ja työvälinei-
tä asioihin. matka voi jatkua.

on riemullista, kun kokeneen työn-
ohjaajan kanssa voi vetää purjenaruja 
oikeaan suuntaan. Voi oppia souta-
maan ja huopaamaan, kun siihen on 
tarvetta. 

karikot voi nähdä selvemmin, ja ka-
rikolta voi päästä pois. matka jatkuu.

Jaana Svinhufvud
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niina PunelPuro
hankesUUnnittelija
tURUn ammattikoRkeakoU-
lU

– tavallisin kokemus taitaa ol-
la ilahtunut hämmästys, kuvaa 
musiikkiterapeutti liisa-maria 
lilja-viherlampi työssään saa-
maansa palautetta. – koskaan 
ei voi tietää, mihin musiikki 
kuljettaa, mutta olennaista on, 
että matkaa tehdään yhdessä ja 
asiakas näyttää suunnan.  

liisa-maria lilja-Viherlampi muistaa 
olleensa kiinnostunut musiikkiterapi-
asta jo nuorena ylioppilaana, se tuli 
ajankohtaiseksi jälleen 90-luvun lo-
pussa sibelius-akatemian järjestämi-
en opintojen myötä. kysymys musii-
kin terapeuttisista mahdollisuuksista 
oli toki elänyt pitkään musiikinopinto-
jen ja opetustyön taustalla.

– musiikkiterapian opinnot vahvis-
tivat käsitystäni siitä, miten merkityk-
sellinen ilmiö musiikki voi terapiavä-
lineenä olla. musiikkiterapian kautta 
voi löytyä ilmaisu sellaiselle, jota ei voi 
sanoin kuvata.

musiikin ammattilainen huomasi, 
että oli kouluttautumisen myötä etään-
tynyt itse kokemuksesta, kyvystä eläy-
tyä musiikkiin. tällä kertaa lilja-Vi-
herlampi rakensi opintojen kautta 
oman musiikkisuhteensa uudelta poh-
jalta. 

– oma kokemuksenikin kertoo, et-
tä arvokkain on kyky kuunnella. mu-
siikkiterapia ei edellytä musiikillista 
lahjakkuutta, sillä musiikin kautta ta-
voitellaan ensisijaisesti emotionaalista, 
ei kognitiivista tai rationaalista proses-
sia, lilja-Viherlampi painottaa. 

Vuonna �007 lilja-Viherlampi saa-
vutti tärkeän välietapin väitellessään 
aiheesta turun yliopistossa. Väitöskir-
jan nimi oli ”Minunkin sisällä soi!” – 
musiikin ja sen parissa toimimisen tera-
peuttisia merkityksiä ja mahdollisuuksia 
musiikkikasvatuksessa. 

tutkimuksen näkökulmana on te-
rapeuttinen musiikkikasvatus, jonka 
tavoitteena on musiikillisten taitojen 
lisäksi elämänhallinnan ja kokonais-
valtaisen oppimisen kehittäminen.

tutkimusmatka musiikkiterapiaan 
jatkuu edelleen. tällä hetkellä lilja-
Viherlampi toimii opettajana turun 
taideakatemiassa, musiikkiterapia-
alan kouluttajana, yksityisenä musiik-
kiterapeuttina sekä musiikkiterapian 
työnohjaajana.  

jaettu 
musiikkikokemus
mikä erottaa musiikkiterapian esimer-
kiksi oman lempimusiikin kuuntele-
misesta kotisohvalla?

Varsinaisessa ammatillisessa terapia-
työssä keskeistä on terapeutin ja autet-
tavan välinen kohtaaminen ja vuoro-
vaikutus. toinen kulmakivi on asiak-
kaan yhteys omaan sisimpäänsä. mo-
lempien vahvistamisessa välineenä on 
musiikki. ihmistä autetaan ja häntä 
ohjataan suhteeseen musiikin kanssa.

musiikin rooli voi olla työskentelyä 
oman äänen ja sen ilmaisumahdolli-
suuksien parissa, kuunneltavan musii-
kin parissa tai soittimien kautta. mu-
siikin avulla syntyy vuorovaikutus, ja 
musiikin muotoja ja elementtejä käy-
tetään konkreettisina tai symbolisina 
työkaluina. 

esimerkiksi oman äänen soinnin 
kuunteleminen merkitsee hyvin syvää 
psykofyysistä kokemusta. jokaisella 
ihmisellä on oma musiikillisuutensa, 

joka perustuu hänen ydinkokemuksil-
leen äänistä, rytmeistä ja musiikin-
omaisesta, varhaisesta vuorovaikutuk-
sesta. siihen on elämänhistorian aika-
na kietoutunut sitten kokemuksia 
omasta musiikkikulttuurista ja mu-
siikkiin kiinnittyneistä muistoista.

musiikkipsykoterapia aloitetaan 
yleensä perinteisesti keskustelemalla 
asiakkaan taustasta ja syistä terapiaan 
hakeutumiselle. asiakkaalla ei kuiten-
kaan tarvitse olla tarkkaa kuvausta 
ongelmilleen.

– musiikkiterapia voi olla monin ta-
voin helpompaa kuin perinteinen kes-
kusteluterapia: usein asiakkaalla on 
vain epämääräinen, ikävä tunne, josta 
ei saa otetta; musiikin herättämien 
mielikuvien ja tuntemusten kautta on 
mahdollista päästä sanoihin kiinni.  

aina ei tarvita sanojakaan. musiik-
kiterapiassa käytetään myös esimer-
kiksi improvisaatiota, jolloin käydään 
vuoropuhelua vaistonvaraisella ja elä-
myksellisellä tasolla. 

– musiikki on kieli, jossa on läsnä 
merkityksiä ja vivahteita, joille ei voi-
kaan löytyä sanoja. esimerkiksi yhdes-
sä musisoimalla käydään dialogia, jota 
ei edes voisi täsmällisesti pukea sa-
noiksi. samalla keskustelu on todellis-
ta ja ilmaisuvoimaista, siinä voi tapah-
tua vaikka mitä. 

terapeutin iloinen ja 
raskas tehtävä
musiikkiterapia voi tuntua myös pe-
lottavalta juuri siksi, ettei se aina läh-
de liikkeelle rationaaliselta tasolta. te-
rapeutin tehtävä on rohkaista vapaa-
seen assosiointiin ja luovuuteen. ihmi-
sille usein arka ja henkilökohtainen 
asia on oman äänen käyttö.

– oma ääni lähtee ihmisen ytimestä 
ja kertoo, millainen tilanne hänellä on. 

Musiikkiterapiassa löydetään yhteys omiin tunteisiin, toiseen ihmiseen – ja Jumalaan

musiikista syntyy sanoja
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Jari aittokaLLio

alkujännityksen hälvettyä seuraa hel-
potus ja ilo siitä, että on tilaisuus il-
maista itseään musiikillisesti, lilja-Vi-
herlampi sanoo. 

luovaan ja tunneperäiseen ilmai-
suun suostuminen ei ole kaikille help-
poa. Varsinkin aikuisille on usein tur-
vallisempaa käsitellä ongelmiaan pu-
humalla. musiikin kuuntelu on kui-
tenkin kaikille tuttua ja itselle merki-
tyksellisen musiikin jakaminen tera-
peutin kanssa voi valaa pohjaa tärkeän 
luottamussuhteen syntymiselle. 

– toisaalta, jos lapsenkaltainen, 
spontaani ilmaisu olisi ihmiselle luon-

nollista ja sallittua, hänellä ei todennä-
köisesti olisi tiettyjä ongelmiakaan, 
lilja-Viherlampi naurahtaa. 

terapeutinkaan tehtävä ei ole help-
po. hänen on tunnettava heikkouten-
sa, jotta omat kivut eivät sekoitu asiak-
kaan terapiaprosessiin. kokemuksiaan 
ei voi myöskään pyyhkiä pois, sillä nii-
tä tarvitaan peilauspintoina toisen 
kohtaamiselle ja ymmärtämiselle. 

– tärkeintä on hyväksyä oma kes-
keneräisyytensä ja suhtautua tehtä-
vään tietyllä nöyryydellä: terapeutti ei 
voi asettua asiakkaan yläpuolelle. Ras-
kasta se on siksi, että asiakkaan rinnal-

la kulkeminen asettaa myös terapeutin 
haavoittuvaan asemaan. 

– jotkut asiat voivat herättää itsessä 
paljon kipeitä tunteita. tähän tera-
peutti puolestaan tarvitsee työnohjaus-
ta, lilja-Viherlampi sanoo.

kyyneleetkin puhkeavat 
kukkaan
musiikkiterapia lienee kirkossa huo-
nosti tunnettu terapiamuoto. lilja-Vi-
herlammen mukaan musiikin tera-
peuttista käyttöä voi kuitenkin har-
joittaa, vaikka ei olisikaan musiikkite-
rapeutti.

Musiikkiterapiassa ihmistä ohjataan suhteeseen musiikin kanssa. – Koskaan ei voi tietää, mihin musiikki kuljettaa, mutta olennais-
ta on, että matkaa tehdään yhdessä ja asiakas näyttää suunnan, Liisa-Maria Lilja-Viherlampi sanoo. 
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– sielunhoidossa musiikki voi olla 
turvatekijä, joka suojaa autettavaa. sil-
lä ei haluta ohjata tai opettaa, vaan 
tuoda esiin se, mitä autettava itse tun-
tee. kuitenkin lähtökohtana on, että 
kasvu ja eheytyminen tapahtuvat ju-
malan parantavasta voimasta. 

musiikkiterapia toimii sielunhoito-
na samaan tapaan kuin virret kuuluvat 
jumalanpalvelukseen: sanat ja sävelet 
puhuvat ihmisen sisimmän kieltä ja 

s i e l U n h o i t o

viime vuosituhan-
nen lopulla re-
montoitiin Ypäjän 
kirkkoa ja kun-
nan tekninen joh-

taja jouko kä-
könen oli valvo-
jana. sukututki-

ja istui kirkkoher-
ranvirastossa syventy-

neenä papereihinsa. 
kanslistille sanoin ohimennen, että 

käkönen siinä menee. hän useinkin 
poikkesi jalkaisin virastoltaan kirk-
koon. sukututkija havahtui sanomi-
seeni ja sanoi tiukasti: ”minun mieles-
täni se ei ole käkönen.” pieni kinakin 
siinä syntyi ja lopulta kysyin, tuntee-
ko hän miestä. hän kielsi, mutta int-
ti vastaan, että käkönen se ei ole. 

meitä nauratti kovasti, kun käkö-
nen kirkosta palatessaan poikkesi vi-
rastoon, ja vasta silloin sukututkijalle 

selvisi, että miehen sukunimi on kä-
könen. hän oli luullut minun tarkoit-
tavan miehen senhetkistä kuntoa.

Joskus 1990-luvulla sain il-
maisen taksimatkan tukholmassa lai-
valle. odottelin maratonin jälkeen 
taksia kadulla. siinä alkoi jo tulla kii-
rekin laivaan ja aamuksi messuun 
Ypäjän kirkkoon. suomalainen juok-
sija liittyi seuraani, sillä hänkin halu-
si laivaan. 

hieman ennen satamaa kaverilta 
pääsi r-pitoinen parkaisu. juoksumi-
tali oli jäänyt pukukopin penkille, ja 
se piti nyt äkkiä hakea taksilla. silloin 
minäkin parkaisin taksille ”stanna 
här”, hyppäsin pois ja ehdin laivaan, 
joka teki lähtöä. 

messu pidettiin seuraavana aamuna 
ajallaan, mutta kaveri ei ehtinyt var-
maankaan siihen laivaan.

ilmaisen taksimatkan jälkeen vuot-

ta myöhemmin meinasi tulla tuplasti 
hintaa taksille. new Yorkin marato-
nin jälkeen halusin taksilla hotelliin. 
hetken kuluttua auto oli täynnä kai-
kenrotuisia ja -näköisiä juoksijoita. 

aikansa taksi kierteli kaupunkia, 
kunnes huomasin olevani yksin. ja 
sitten äkkäsin: kukaan ei ollut maksa-
nut mitään. taskussani oli viiden dol-
larin seteli, ei muuta. lähellä hotelli-
ani halusin jäädä pois Broadwaylla. 

työnsi rahan kuskille ja nopeasti 
ulos kadun vilinään. sillä hetkellä ei 
edes jaloissa tuntunut miltään. kuu-
lin taksin torven törähtävän, mutta 
hengissä selvisin, ja vasta suihkussa 
tuntui, että jalat taitavat olla tönkkö-
nä.

Risto ahti
kirkkoherra, Ypäjä

SattuMukSia 

antavat hänelle äänen. musiikin kaut-
ta voidaan ylistää jumalaa, löytää loh-
dutusta tai kokea yhteys muihin ihmi-
siin. 

aina ei tarvitse itse laulaa: tera-
peutin laulamana laulu voi olla kos-
kettava siksi, että sanat ja sävel osoite-
taan silloin henkilökohtaisesti autetta-
valle ja hän on laulun kohde. 

– Usein olen laulanut asiakkaalle 
petri laaksosen ja anna-mari kaski-
sen laulua itkemättömät itkut, joka 
antaa luvan tuskan tuntemiseen ja toi-
von lohdutuksesta. 

lilja-Viherlampi on kouluttanut 
myös kirkon työntekijöitä musiikkite-
rapian periaatteisiin. 

– kansan Raamattuseuran krito-
koulutuspäivässä kuuntelimme osana 
luentoani äidin ja sikiön sydänääniä, 
jonka jälkeen lauloin kuuntelijoille 
kehtolaulun kitaran säestämänä, lilja-
Viherlampi kertoo. 

tilaisuuden jälkeen eräs kuuntelija 
kertoi laulun koskettaneen hänessä 
muistoa, jonka hän oli kauan sitten 
sulkenut mielestään. kokemus oli ol-
lut kipeä mutta turvallinen, ja hän oli 
kiitollinen siitä.

musiikki luo mielen valkokankaan, 
jossa esimerkiksi kipeät muistot ovat 
turvallisen etäisyyden päässä. se joh-
dattaa omaan sisäisyyteen, tunteisiin, 
leikkiin ja luovuuteen. musiikilliset 
kokemukset hoitavat ja rakentavat, 
herättävät ajatuksia, rohkaisevat, vir-
kistävät ja lisäävät yhteisyyden tunnet-
ta.

musiikkiterapiassa ei käytetä vain 
kaunista musiikkia, vaan musiikki voi 
yhtä hyvin ilmaista inhon, surun ja ah-
distuksenkin tunteita. Yhdessä tera-
peutin kanssa jaettu kokemus voi olla 
kipeä ja samalla kuitenkin uutta luo-
va, kun siinä on läsnä parantava yhte-
ys ja rakkaus.

Testaamme painolaatua
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virPi SiPola 
Diakonissa, tm, teRVeYstie-
teiDen Ylioppilas, helsinGin 
seURakUntaYhtYmän saiRaa-
lapappi

saattohoito on potilaan kuole-
maan saattamista ja toisaalta 
kuoleman jälkeen hänen lä-
heistensä elämään saattamista. 

papin tehtävä on pitää yllä toivoa. toi-
voa on aina. Usein toivo syntyy kuul-
luksi ja nähdyksi tulemisesta.

terhokoti 
terhokoti on lievittävää hoitoa antava 
saattohoitokoti, jonka palveluja ovat 
osastohoito, kotisairaanhoito ja päivä-
sairaala. terhokodin antama hoito on 
tarkoitettu pitkälle edenneestä sairau-
desta kärsiville potilaille.

terhokodissa toimii ammattihenki-
löstön lisäksi myös terhokodin kou-
luttamia vapaaehtoistyöntekijöitä. 
saattohoitokodissa tärkeintä ovat koh-
taaminen ja läsnäolo.

rajapinnoilla
papin työssä liikutaan luopumisen ky-
symysten äärellä. kuoleman läheisyy-
dessä heräävät eksistentiaaliset elämän 
peruskysymykset. eletty elämä askar-
ruttaa: ”olenko tehnyt oikeita valinto-
ja? olenko elänyt oikein?” 

ihmisellä on tarve tulla sovitetuksi 
itsensä, läheistensä ja jumalan kanssa. 
kuoleman tuntemattomuus mietityt-
tää: ”mitä minulle tapahtuu kuoleman 
jälkeen?” kun kaikki uhkaa tuhoutua 
ja hajota, esiin nousee tarve suojau-
tua.  

jäljellä oleviin elämänpäiviin liitty-
vät pelot ja ahdistukset pohdituttavat: 
”joudunko kärsimään kipuja? olenko 
kuollessani yksin?” Uskontokunnasta 
tai uskonnollisesta vakaumuksesta 

riippumatta jokaisella ihmisellä kuole-
man läheisyys tuo esille henkisyyteen 
ja hengellisyyteen liittyviä tarpeita. jo-
kainen ilmaisee niitä omalla taval-
laan. 

potilas tai hänen omaisensa voivat 
toivoa keskustelua papin kanssa tai 
pyytää ehtoollista. sielunhoidon tarve 
voi ilmetä levottomuutena tai ahdis-
tuksena, joka ei helpota. toisinaan po-
tilas ja omaiset odottavat papin aloitet-
ta, kysymystä tai sanaa, josta keskuste-

lun voi alkaa. 
papin läsnäolo voidaan kokea hel-

potuksena – nyt mukana on joku, joka 
tietää, kuinka tässä tilanteessa tulee 
toimia, kuinka kuolemaan pitää suh-
tautua. 

sielunhoito on yhdessä asioiden 
pohtimista; oikeassa olemisen tai to-
distamisen taakkaa ei ole – kuoleman 
jälkeisestä elämästä faktatietoa ei ole 
jaettavissa. se on uskon varassa.

Pappina saattohoitokodissa

Terhokodin hiljainen huone on paikka, johon potilaat, omaiset ja henkilökunta voivat 
mennä hiljentymään. Siellä pidetään myös saattohartauksia ja hautaansiunaamisia.
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armovälineet
sielunhoidon konkreettisia välineitä 
ovat rippi ja ehtoollinen sekä sairaan 
voitelu. Yhteisiä ehtoollishartauksia 
terhokodissa järjestetään kerran kuu-
kaudessa. Yhteinen ehtoollishetki 
muistuttaa siitä, että kuoleva on osa 
seurakuntaa, hän on mukana rukouk-
sessa.

musiikilla on tärkeä osa sielunhoi-
dossa, tutut virret ja hengelliset laulut 
koskettavat ja tuovat turvaa. 

terhokodin omat vapaaehtoiset te-
kevät juhlan valmistelemalla yhteisen 
tilan. he laittavat alttarin ja kattavat 
kahvipöydän. Yhdessä lauluryhmä 
terhosten kanssa valitaan hartauden 
teemaan sopiva musiikki. lauluryhmä 
avustaa tilaisuudessa laulamalla. nä-
mä ovat hetkiä, joihin potilaat ja hei-
dän läheisensä sekä henkilökunta osal-
listuvat vointinsa ja aikataulujensa 
mukaan. 

kirkkovuosi elää hartauksissa, mut-
ta niissä näkyvät myös terhokodin ta-
pahtumat.

sairaalta oppiminen
terhokodissa kokoontuu säännöllises-
ti omaisille tarkoitettu ryhmä, jota oh-
jaavat vapaaehtoistyönohjaaja, vapaa-
ehtoistyöntekijä tai pappi. Ryhmä toi-
mii vertaistukena, paikkana, jossa 
omainen voi jakaa kokemuksiaan tois-
ten kanssa. kuolevan potilaan omai-
nen elää potilaan ehdoilla. 

silloin kun taustalla on pitkä saira-
usaika, omainen on käynyt läpi monia 
vaiheita yhdessä potilaan kanssa. sai-
rauden löytyminen, eteneminen, hoi-
tojaksot ja sen toteaminen, ettei mi-
tään ole enää tehtävissä ovat raskaita 
vaiheita. Raskaita ovat myös päätös 
saattohoidosta, lähestyvä kuolema, 
luopuminen ja kaikessa mukana oleva 
suru. tilanteen rehellinen toteaminen 
ja hyväksyminen vievät aikansa. 

kuoleman läheisyydessä joutuu 
kohtaamaan oman kuolemansa. Risti-
riitaisinta on silloin, kun potilas on 
valmis kuolemaan, mutta omainen ei 

halua hyväksyä asiaa.
pienelle lapselle ja nuorelle äidin tai 

isän kuolema on käsittämätön ja loh-
duton asia. Usein tuleva leski on oman 
surunsa syvyyksissä niin, ettei hänellä 
ole voimavaroja nähdä lapsen tarpeita 
tai vastata niihin. tuolloin henkilö-
kunnan taito ja herkkyys ottaa vastaan 
kipeitä asioita ja olla läsnä on merkit-
tävä.

potilaalle on tärkeää, että hän saa 
lähtöluvan. että hänet hyvästellään ja 
hän saa läheisiltään luvan kuolla. to-
teutuessaan tällainen saattaminen voi 
olla eheyttävä kokemus kaikille.

hyvästejä varten terhokodissa on 
erityinen hiljainen huone, jonne poti-
las ja hänen läheisensä voivat kokoon-
tua hiljentymään, viettämään rukous-
hetkeä tai ehtoollista. 

”ennen kuin olin elänyt päivääkään, 
olivat kaikki päiväni jo luodut”, sano-
taan psalmissa (1�9:1�). se on turvalli-
nen sana.

suostuminen
papin työ on työskentelyä tuntematto-
malla maaperällä. jokainen kuolema 
on ainutlaatuinen. on etuoikeus saada 
olla läsnä. 

työssä kohtaa paljon kysymyksiä, 
joihin ei ole vastauksia. jotkut kuole-
mat tulevat lähemmäksi, koskettavat 
jotain syvällä itsessä. papin itkut itke-
tään kohtaamisten jälkeen. 

Rukous on työssä vahvasti mukana. 
toisinaan se on lyhyt pyyntö: ”jumala, 
anna minulle voimia tähän.” 

joskus rukouksen voi jakaa omais-
ten ja potilaiden kanssa. läheisyyden 
ja etäisyyden akselilla liikkuminen on 
osa työn luonnetta. jotta voi mennä lä-
helle, on välillä otettava etäisyyttä.

työssä riittämättömyyden tunne on 
vahvasti läsnä – aika ei riitä kotihoito-
potilaille ja hoitohenkilökunnalle. 
omaisten tukeminen kuoleman ja 
hautauksen jälkeen ei ole mahdollis-
ta.

työn kuormittavuus on hyvä tiedos-
taa. on huolehdittava siitä, että työlle 

on purkukeinoja ja vastavoimia omas-
sa elämässä. työtä ei voisi tehdä ilman 
ammattitaitoista, työhönsä sitoutunut-
ta henkilökuntaa ja upeita vapaaehtoi-
sia. Yhteistyön sujuminen on kullan-
arvoinen asia.

tulevaisuus
sinnikkäästi ihmettelen, mistä löytyisi 
se tahto, jonka avulla saattohoitoko-
deissa sielunhoito toteutuisi sekä en-
nen kuolemaa että sen jälkeen. olisiko 
mahdollista järjestää kirkon resursse-
ja siten, että jokaisessa saattohoitoko-
dissa olisi pappi viitenä päivänä viikos-
sa työskentelemässä osana hoitotyön 
tiimiä? 

millaisia keinoja toivon ja pelastuk-
sen viestimiseen löydetään ihmisten 
uskonnollisten ja kulttuuristen tausto-
jen kirjon kasvaessa, kun kristilliset 
symbolit ja perinne eivät puhuttele ja 
uskonnollinen kieli on vierasta?

s i e l U n h o i t o

Terhokodin koulutusyksikkö järjestää 
koulutuksia muun muassa seuraavis-
ta aiheista:  
kuolevan potilaan hoitotyö kotona
vuorovaikutus
vaativat haasteelliset omaiset
Lapsi omaisena
pitkäaikaispotilaiden ja -asiakkaiden 
saattohoito
Yhteisö, yhteisöllisyys

koulutuksia räätälöidään myös koh-
deryhmän tarpeiden mukaisesti.
koulutuksesta vastaavat sairaanhoita-
ja, työnohjaaja ja työyhteisökehittäjä 
miia snellman, pastori, sosiaalityönte-
kijä tapio pajunen sekä LL, terho-
kodin ylilääkäri Juha Hänninen.

koulutuksen yhteydenotot: 
miia.snellman@terho.fi
terhokodin koulutusyksikkö
kuparitie 7
00440 Helsinki
puh. (09) 615 44622
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tuula PaaSivirta
pastoRi, kiRjallisUUsteRapiaoh-
jaaja, helsinki

Viime vuosina seurakuntiin on rantautu-
nut uusi tapa olla hoitava ja voimaannut-
tava yhteisö. seurakunnissa on alettu pitää 
kasvuryhmiä, joissa käytetään työvälinee-
nä kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä. 

mitä kirjallisuusterapia on? 
psykologi terhikki linnainmaa määritte-
lee kirjallisuusterapian luovuusterapeutti-
seksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on it-
seilmaisun ja itsetuntemuksen lisääminen. 
terapian tavoitteena on edistää vuorovai-
kutustaitoja ja auttaa ilmaisemaan vaikei-
takin asioita. omia asioita on helpompi lä-
hestyä tekstin välityksellä kuin suoraan. 

Usein kysytään, mikä on luovan kirjoit-

kirjallisuusterapeuttiset 
kasvuryhmät 
seurakuntatyössä 
kirjallisuus- eli sanatai-
deterapiassa hyödynne-
tään joko valmista kirjal-
lista aineistoa tai itse tuo-
tettua tekstiä. olennai-
nen osa työskentelyä on 
tuotosten jakaminen ryh-
mäläisten kesken ja pa-
lautteen saaminen.

Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät avaavat kirjoittamiseen liittyviä lukkoja.
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tamisen ja terapeuttisen kirjoittamisen 
ero. tämä ero on veteen piirretty vii-
va. luovalla kirjoittamisella ei välttä-
mättä ole terapeuttisia vaikutuksia.

kirjallisuusterapiaryhmissä voidaan 
lukea jokin teksti ja työstää sitä eteen-
päin. Ryhmissä voidaan myös piirtää, 
maalata tai askarrella ja kirjoittaa tuo-
toksesta vaikkapa apukysymysten 
avulla tekstiä. 

espoolainen kirjallisuus- ja taidete-
rapeutti, äidinkielenopettaja sirpa-
maija harjunkoski sanoo käyttävänsä 
ryhmissään pääasiassa ryhmän itsensä 
tuottamaa materiaalia. Vain yhtä oike-
aa tapaa toimia ei ole. myös kohderyh-
mä vaikuttaa siihen, mitä materiaalia 
käytetään työvälineenä. 

tekstien ohella keskustelun ja kir-
joittamisen pohjana voidaan käyttää 
kirjoja, lehtiä, äänitteitä, piirustuksia, 
valokuvia, videoita tai elokuvia sekä 
esineitä. näkövammaisille tarkoite-
tuissa ryhmissä kosketusaistilla on eri-
tyinen merkitys. 

olennaista on, mitä teksti puhuu 
minulle tai minusta sekä oivallukseni 
ryhmäläisten tekstien äärellä. sen si-
jaan kielelliset ongelmat ja kirjalli-
suuskritiikki jätetään syrjään. hienoa 
on sekin, että jokaisen näkemys teks-
tistä on yhtä oikea. 

on aktiivista eli kirjoittavaa ja pas-
siivista eli lukevaa kirjallisuusterapiaa. 
kirjallisuusterapeuttista menetelmää 
erilaisin sovelluksin voidaan käyttää 
myös yksityisvastaanotolla terapian 
yhteydessä. joissakin tilanteissa se on 
sopiva vaihtoehto meille kirkon työn-
tekijöille käytettäväksi henkilökohtai-
sessa sielunhoitotyössä.

kasvuryhmissä niin perheenäitejä 
kuin kiireisiä uraihmisiä 
pitäessäni tänä syksynä ensimmäistä 
kirjallisuusterapiaan perustuvaa kas-
vuryhmääni kuulin jo ilmoittautumis-
vaiheessa kommentteja seurakunnan 
kasvuryhmistä. monien kokemus oli, 
että vihdoinkin seurakunta tarjoaa jo-
tain toimintaa, joka sopii juuri minul-

le ja jossa voin toimia aktiivisesti ryh-
mässä. 

sirpa-maija harjunkoski yhtyy tä-
hän. hän kertoo, että perinteisten seu-
rakunta-aktiivien lisäksi työ on tavoit-
tanut uusia ihmisiä, kuten erilaisissa 
elämän muutostilanteissa olevia ihmi-
siä sekä nuoria aikuisia, joille seura-
kunnan kynnys on saattanut olla kor-
kea. 

Ryhmissä on ollut mukana masen-
tuneita, elämänilonsa menettäneitä ja 
vakavasti sairaita. eräs ryhmäläinen 
oli sanonut: ”täällä tunnen eläväni.” 

mukana on ollut myös perheenäite-
jä sekä kiireisiä uraihmisiä, jotka ovat 
halunneet omaa aikaa.  

harjunkoski ohjaa kasvuryhmiä jo 
viidettä vuotta helsinkiläisissä kallion 
ja pakilan seurakunnissa. jokaisessa 
ryhmässä on ollut mukana myös seu-
rakunnan työntekijöitä.

– työntekijät ovat kokeneet osallis-
tumisensa elämää rikastuttavana ja 
merkittävänä työssä jaksamisen kan-
nalta, harjunkoski sanoo.

tällä hetkellä harjunkosken ohjaa-
mat ryhmät ovat voimavarasuuntautu-
neita kasvuryhmiä. hän pitää kirjalli-
suusterapiaryhmiä myös alan opiskeli-
joille ja aikuisille muualla. 

pakilan seurakunnassa on pidetty 

kaupunkiretriittejä, joissa sirpa-maija 
harjunkoski on käyttänyt taidetera-
peuttisia menetelmiä. Retriiteissä hän 
on tehnyt yhteistyötä seurakunnan pa-
pin ja kanttorin kanssa. monialainen 
luovuus on päässyt esille niin työnteki-
jöissä kuin seurakuntalaisissa. 

hengellisyys ja kasvuryhmät 
hengelliset tekstit sopivat kasvuyhmi-
en materiaaliksi. näiden valintaan on 
kiinnitettävä paljon huomioita, jotta 
ne antavat voimia, rohkaisevat. 

meillä on suuri aarteisto virsissä ja 
hengellisissä runoissa, kuten psalmeis-
sa. eikä kannata unohtaa sitäkään, et-
tä monet muutkin runoilijat puhuvat 
esimerkiksi jumalasta, elämän tarkoi-
tuksesta ja surusta. 

psykologi terhikki linnainmaa 
muistuttaa, että hengellisiä tekstejä ei 
tule käyttää kenenkään tuomitsemi-
seen tai manipuloimiseen. tarkoitus 
on tuoda voimaa ja valoa kasvuryhmi-
en osallistujien elämään. (kirjallisuus-
terapia �/�007.)

oivalluksia luovuusterapioista
– kirjallisuusterapian pariin minut 
johdatti rakkaus kieleen ja kirjoitta-
miseen sekä se, että halusin saada uu-
sia työkaluja työhöni opettajana ja 
kouluttajana, harjunkoski kertoo. 

kirjojen henkilöhahmot tarjoavat 
oppilaille oivallisia samastumisen koh-
teita. niiden avulla päästään keskuste-
lemaan sekä omista että toisten tun-
teista, jolloin syntyy uusia oivalluksia.

harjunkoskea kiehtoi se, että kirjal-
lisuusterapeuttisessa työskentelyssä 
kirjallisuutta voidaan käyttää välinee-
nä oppilaiden yksilöllisyyden ja itse-
tuntemuksen rakentamisessa. hän ha-
lusi tuoda tunnekielen tutuksi tunneil-
laan.

harjunkoski lähti kirjallisuustera-
piaopintojen jälkeen opiskelemaan tai-
deterapiaa, koska halusin rikastuttaa 
kirjoittamista tekemällä kuvia. hän 
päätyi ekspressiiviseen taideterapiaan, 
joka yhdistää maalaamisen, kirjoitta-

– Taideterapia on itsetuntemukseen ja 
kasvuun tähtäävää työtä. Taidetta teke-
mällä syntyy aina jotain, mikä on merki-
tyksellistä, Sirpa-Maija Harjunkoski kuvaa 
työtään.
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misen, liikkeen, draaman ja musiikin.
– taideterapia avasi minulle tien it-

seeni ja toisaalta se avasi minut näke-
mään ympäröivä maailma uusin, ih-
mettelevin ja suvaitsevin silmin, har-
junkoski sanoo.

– taiteellinen työskentely on konk-
reettista ja sen avulla asioita voi tutkia 
tasolla, johon sanat eivät yllä. samalla 
tavalla kuin ihminen taiteen kautta 
muovaa maailmaansa hän muokkaa 
myös omaa elämäänsä, harjunkoski 

luonnehtii. – taiteen tekemisen kaut-
ta tehdyt oivallukset voi siirtää omaan 
arkitodellisuuteensa. näin ihminen 
saa uuden mahdollisuuden. 

Lisätietoa: www.kirjallisuusterapia.net

jaana rannikko
laiVakURaattoRi, Diakonissa, 
Vantaa

itseään täytyy koko ajan tehdä tykö, 
markkinoida. keskustelutilanteita pitää 
etsiä aktiivisesti. olemassaolonsa oikeu-
tusta pitää todistella. työ on jatkuvaa 
kaaoksen hallintaa.

tässä on pähkinänkuoressa laivaku-
raattorin työn luonne. laivakuraattori 
seilaa laivoilla noin viikon kerrallaan 
henkilökunnan tukena. työ on lähes 
pelkästään keskusteluja ja sielunhoi-
toa. 

laivakuraattori on kirkko työpaikal-
la. kirkko, joka ei kuulu laivan organi-
saatioon.

sielunhoitoa merellä
tilanteet ja aiheet tulevat 
sattumanvaraisesti, suunnit-
telematta. keskustelut käy-
dään toisen työn lomassa. 
vastaanottoaikoja ei ole. 
työpäivät kestävät ympäri 
vuorokauden. kaikkeen pi-
tää olla varautunut. 

Laivakuraattori Jaana Rannikko sinisissä haalareissaan laivalla. Keskustelut käydään laivan työntekijöiden töiden lomassa.
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aktiivinen rooli ja 
kaaoksen hallinta
kun laivakuraattori menee laivaan, 
hän kiertää siellä eri työpisteissä tutus-
tumassa työntekijöihin. samalla hän 
antaa työntekijöille mahdollisuuden 
tutustua itseensä. tarkoitus on olla läs-
nä ja tavoitettavissa, näkyvissä.

jotkut levittävät melkein heti koko 
elämänsä kuraattorin eteen. jotkut pi-
tävät etäisyyttä tai ovat jopa torjuvia. 

Usein kuulee sanat: ”ei minulla ole 
mitään ongelmia. en minä tarvitse ku-
raattoria.” tämän sanoja saattaa kui-
tenkin jo seuraavana päivänä kertoa 
jotakin hyvin kipeää, henkilökohtais-
ta asiaa.

laivalla olo on pääasiassa sosiaalista 
yhdessäoloa ja keskustelua kaikista 
mahdollisista aiheista: maahanmuut-
tajien asemasta ja lasten kasvatusme-
todeista merenkulun nykypäivään.

keskusteluja käydään porukalla tai 
kahden kesken, työntekijän vapaa-
ajalla tai työn lomassa.

kuraattori voi osallistua työhön tai 
seisoa työntekijän vieressä. työ sanelee 
keskustelun rytmin.

mikä tahansa keskustelu voi kään-
tyä sielunhoidolliseksi. laivakuraatto-
rin pitää olla herkkä huomaamaan ri-
vien välistä, mitä toinen mahdollisesti 
haluaa kertoa, ja tarttua siihen. 

keskustelu voi kääntyä sielunhoi-
dolliseksi siinä hetkessä ja paikassa. 
sielunhoitokeskustelun alkua ja lop-
pua ei voi aina määritellä. keskustelua 
on myös välillä vaikea pitää kasassa, 
kun niin moni asia voi sen keskeyt-
tää.

suunnittelemattomuus
Useimmat eivät suunnittele keskuste-
levansa kuraattorin kanssa. Varsin-
kaan miehet eivät edes tiedä osaavan-
sa puhua vaikeista asioista. sopivasti 
johdateltuna he itsekin hämmästyvät, 
että todellakin ovat puhuneet. 

ihminen ei myöskään itse välttämät-
tä miellä, että on käynyt sielunhoito-

keskustelun kuraattorin kanssa. 
laivan työntekijän kannalta ei ole-

kaan merkitystä, miten keskustelu 
määritellään. tärkeintä on keskuste-
lu, jonka ihminen kokee helpottavana 
ja josta hän on saanut jotakin apua tai 
hyvää mieltä.

jotkut odottavat laivakuraattorin 
tuloa. heillä on valmiina aihe, josta 
haluavat keskustella.

jotkut myös haluavat puhua rauhas-
sa, niin ettei kukaan kuule. silloin et-
sitään laivalta rauhallinen paikka ja 
sovitaan keskusteluaika. aika voidaan 
sopia vaikka kello kolme yöllä, jolloin 
työntekijän työvuoro päättyy.

seuraava keskustelu samasta aihees-
ta saman ihmisen kanssa on mahdol-
lista yleensä vasta, kun kuraattori on 
seuraavan kerran laivalla samaan ai-
kaan työntekijä kanssa. siihen voi 
mennä yli vuosikin. tilanteen niin 
vaatiessa ja työntekijän halutessa voi-
daan olla yhteydessä seilausten välillä.

laivan oma 
maailma
laiva on oma erityinen maailmansa. 
siellä on tarkka hierarkia, jossa kap-
teeni on ylimpänä. laivalla tehdään 
työtä ja asutaan yhdessä samassa sulje-
tussa tilassa viikosta kahdeksaan viik-
koon kerrallaan.

matkustajalaivoilla monet asuvat 
kahden hengen hyteissä. mitään ei voi 
tehdä toisten tietämättä. 

oma perhe ja ystävät elävät omaa 
elämäänsä samanaikaisesti muualla. 
laivalla ei välttämättä ole ketään, jol-
le voi puhua omista asioistaan. 

ei voi olla varma, kehen voi luottaa. 
toki on myös paljon keskinäistä jaka-
mista ja luottoystäviä.

keskustelujen aiheet kuraattorin 
kanssa voidaan jakaa työpaikan eli lai-
vaelämän asioihin ja kotiin liittyviin, 
henkilökohtaisiin asioihin. laivaelä-
män asiat koskettelevat henkilösuhtei-
ta: työtovereita ja esimiehiä, varusta-
moa sekä työolosuhteita, työn vaati-
muksia. 

kotiasioissa korostuvat suhde puoli-
soon, mahdollinen mustasukkaisuus 
sekä huoli lapsista, syyllisyys siitä, ettei 
ole läsnä.

Pidän huolta 
itsestäni
laivakuraattorin päivät venyvät hel-
posti pitkiksi. oma vireystila vaihte-
lee. itsestään ja jaksamisestaan täytyy 
pitää huolta. taukoja täytyy pitää ti-
lanteen mukaan. 

täytyy hyväksyä se, ettei voi olla jo-
ka paikassa yhtä aikaa. omat rajat täy-
tyy itse tiedostaa ja pitää.

laivakuraattori kuulee myös usein 
sanat: ”ihanaa, että olet täällä juuri 
nyt. ihanaa, että olen saanut puhua 
kanssasi.” on hienoa saada tällaista 
palautetta ja saada kokea työnsä tar-
peelliseksi.

sielunhoidossa sekä auttaja että au-
tettava saavat toisiltaan; siinä piilee ai-
na siunaus, siinä jumala on aina läs-
nä.

Suomen Merimieskirkko ry:llä on sopi-
mus yhdeksän suomalaisen varusta-
mon kanssa laivakuraattorityöstä. so-
pimukset kattavat suurimmat varusta-
mot.
Laivakuraattoreja on sekä merimieskir-
kon palkkalistoilla että ns. nimikkolai-
vakuraattoreja. Jälkimmäiset ovat seu-
rakunnan työntekijöitä, jotka seilaavat 
työnantajansa suostumuksella omalla 
nimikkolaivallaan kerran pari vuodes-
sa. 
kuraattoreja on sekä matkustaja- että 
rahtilaivoilla. matkustajalaivoilla he 
ovat vain henkilökuntaa varten.

s i e l U n h o i t o
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Sakari vilPPonen
pielisensUUn seURakUnnan 
kanttoRi

missä uskonto siellä musiikki. 
miksi näin on, jää salaisuudek-
si. seurakunnan musiikki ja 
yhteinen laulu ei selity pelkin 
järkisyin. 

jos ajatellaan, että erilaisiin lajeihin ja-
kautuvaa musiikki on osa esteettistä 
kulttuuria, tarjolla on jo ääretön mu-
siikkimeri. tässä ei ole kuitenkaan 
kaikki. 

musiikin piilovaikutus
musiikilla on myös piilossa olevia vai-
kutusmekanismeja ihmisen tiedosta-
mattomalla puolella.

musiikki kulttuuri-ilmiönä, sen es-
teettinen vaikutus, musiikin ääretön 
määrä ja kaikki siihen liittyvä tieto 
peittävät helposti alleen musiikin pii-
lovaikutukset. 

jos otamme vertailukohdaksi puun, 
niin näkyvä runko ja oksat voisivat ol-
la musiikki kulttuuri-ilmiönä, mutta 
musiikin syvät vaikutukset ovat piilos-
sa maan alla juurissa. Runko ja juuret 
luonnollisesti tarvitsevat toisiaan.

musiikin tuntematon puoli voi kui-

tenkin olla aivojemme megavitamiini. 
musiikki on – kenties primus motori-
na – mukana neurologisissa prosesseis-
sa, joiden tuloksena kehittyy aistiva ja 
asioita hahmottava ihminen. perusteet 
näille väitteille on antanut moderni ai-
votutkimus. 

neurologiset vammat ja iän muka-
naan tuomat rappeumat ovat suuri 
haaste lääketieteelle. siksi musiikin 
tuoma yllättävä apu näissä sairauksis-
sa on osoitus musiikkiin sisältyvistä 
voimista. tällä hetkellä tiedetään 
muun muassa, että jos ihminen menet-
tää puhekykynsä aivohalvauksessa, 
niin puheharjoittelu laulun avulla 

s i e l U n h o i t o

musiikin 
tuntemattomat 
voimat
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tuottaa yleensä parhaan tuloksen. 
myös jos parkinsonin tautia sairasta-
valle ”jäykistyneelle” potilaalle laule-
taan rytmikästä laulua, potilas pystyy 
kävelemään ja jos muistihäiriöiselle 
soitetaan esim. hänen muinoin teke-
määnsä matkaan liittyvää musiikkia, 
se voi palauttaa mieleen matkaan liit-
tyviä muistikuvia ja elämyksiä.

musiikkiterapia
musiikkiterapiaa on käytetty menes-
tyksellisesti myös kehityshäiriöisten ja 
autististen lasten, mielenterveys- ja 
psykogeriatristen potilaiden sekä ano-
rektikkojen ja alkoholistien hoidossa. 
kaikille näille on yhteistä hoitovaikeu-
det perinteisen lääketieteen keinoin. 
musiikki siis saa aivoissa liikkeelle 
prosesseja, joita ei millään muulla ta-
valla pystytä herättämään – ja ilman 
haitallisia sivuvaikutuksia.

musiikkiterapialla on tällä hetkellä 
virallinen asema suomen terveyden-
hoidossa. se rinnastetaan esimerkiksi 
kela-korvauksissa fysio-, puhe- ja toi-
mintaterapiaan. musiikkiterapeutteja 
koulutetaan useassa toimipisteessä. 
kymmenissä suomen kunnissa on 
musiikkiterapeutin virkoja. lisäksi 
musiikkiterapeutteja on runsaasti 

myös yksityisyrittäjinä.
kehitys kohti virallista asemaa on 

ollut varsin nopeaa, kun ottaa huomi-
oon, että vielä 19�0-luvulla musiikki-
terapia oli suomessa vain harvojen tie-
dossa.

suomen musiikkiterapeuttisen ope-
tuksen ja tutkimuksen keskus on jy-
väskylän yliopistossa, jossa muun mu-
assa professori jaakko erkkilä tutkii 
musiikin vaikutuksia aivojen neurolo-
gisiin prosesseihin. koska tämäntyyp-
pistä tutkimusta tehdään paljon eri 
puolilla maailmaa, on tulevina vuosi-
kymmeninä odotettavissa lisää uusia 
tuloksia.
 
hoitaako musiikki myös sielua?
perinteisen rippimallin ohella sielun-
hoito on tänä päivänä paljolti surutyö-
tä ja avun tarjoamista kriiseihin. 
muuttuvassa maailmassa sielunhoitoa 
tarkastellaan muun muassa terapianä-
kökulmasta.

Voiko musiikki tai musiikkiterapia 
olla tässä apuna? 

musiikkiterapia ei sisälly kirkon 
henkilöstökoulutukseen, mutta ahdis-
tuksen ja masennuksen hoito kiinnos-
taa tietenkin myös sielunhoitajia. tar-
jolla on monia teitä. 

Viitekehykset muuttuvat aika lailla 
ja virret vaihtuvat iskelmiin, jos tutus-
tuu esimerkiksi psykiatrista hoitoa 
saaneiden parissa tehtyyn tutkimuk-
seen Kielikuvista mielikuviin (lehto-
nen & niemelä 1997), jossa vastaajat 
tekivät top ten -listan itselleen mer-
kittävistä iskelmistä. 

ajatellen nuorten – ja miksei aikuis-
tenkin – parissa tehtävää sielunhoitoa 

tällainen mielen kartoitus ilmeisesti 
toimii hyvin. – askel tähän suuntaan 
taidettiin jo ottaa, kun hectorin laulu 
Lumi teki enkelin eteiseen sisällytettiin 
Nuoren seurakunnan veisuihin.

sanan kirkolle voi olla vaikea hy-
väksyä, että musiikin tarjoama apu 
sielunhoidossa voi tapahtua ”ilman sa-
noja” piilotajunnan kautta. Unien lail-
la musiikki on portti alitajuntaan, jos-
ta löytyy ihmisen toiminnan perusvoi-
ma, ”energinen kaaos”, kuten aivotut-
kija matti Bergström asian ilmaisee. 
terapiakaaviot eivät kuitenkaan sel-
laisenaan siirtyne sielunhoitoon. 

joka tapauksessa musiikki voi aut-
taa ahdistunutta oman tilanteen hah-
mottamisessa, koska musiikki voi luo-
da siltaa ei-sanallisesta sanalliseen ja 
luoda sisäisiä yhteyksiä: ”särkynyt sa-
viruukku” voi päästä eheytymisen tiel-
le. lohdullista ahdistuneelle voi olla 
sekin tieto, että kerran maailmassa on 
ollut ihminen, säveltäjä, joka on koke-
nut samaa.

arjen keskellä elävälle ihmiselle 
musiikki voi olla muistutus näkymät-
tömästä todellisuudesta. kun ihminen 
kohtaa pyhän, mukana on yleensä 
myös musiikki. taivaastakin kerro-
taan enimmäkseen kielteisesti korosta-
en tiedonsaannin mahdottomuutta. 
poikkeuksena on musiikki. 

Yllättävän vakuuttuneita ollaan sii-
tä, että musiikin ”toinen pää” on tuon-
puoleisessa: siellä on musiikkia – jos-
kin uutta ja erilaista kuin maan päällä. 
aavistus, että musiikilla on jo yhteys 
maasta taivaaseen, vahvistaa ahdistu-
neenkin luottamusta jumalan rakkau-
teen ja anteeksiantoon.

missä musisoidaan, siellä vaikuttaa Jumalan musiikkiin luo-
ma järjestys; siellä Jumala vaikuttaa salatulla tavalla katoa-
van maailman ja ihmiselämän suojelemiseksi, kun hän ottaa 
käyttöön musiikissa olevat elvyttävät ja elämää varjelevat 
voimat.

martin lutherSakari Vilpponen
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SePPo laakSo
DiakoniatYöntekijöiDen liiton VaRapU-
heenjohtaja

”Pysyy Ja Paranee.” Vertauskuva voi ontua, mut-
ta minkä ajatuksilleen voi: viilin mainoslause takavuosil-
ta on mielessäni, kun liitossamme on muotoiltu jälleen 
lausuntoa vuosikymmenien kestoteemaan, diakonaat-
tiin. 

Diakonin vihkimyksestäni tulee pian �0 vuotta. Dia-
konaattikeskustelua on käyty koko tämän ajan. siksi ei 
liene kaukaa haettu rinnastus maitotuotteeseen, jolla on 
pitkä juuri. Venyvänä sitä on hankala saada lusikkaan. 
samanlaiselta on tuntunut eri komiteoiden, mietintöjen 
ja keskustelujen kirjo – monenlaisesta kiemurtelemises-
ta huolimatta lusikka on tyhjä.

Viimekertainen mietintö Diakoninvirka on kirkkohal-
lituksen asettaman diakonaattityöryhmä �007:n aikaan-
saama. professori heikki kotilan johtaman työryhmän 
mietintö on maltillisempi kuin edeltäjänsä, vuoden �000 
virkarakennekomitean julkaisema raportti Palvelijoiksi 
vihityt (�00�).

mutta mistä kertoo se, ettei kotilan työryhmään mah-
tunut kolmen teologin ja yhden diakoniatyöntekijän li-
säksi kasvatuksen ammattilaisia, joita asia läheisesti kos-
kee?

Diakoninvirka-mietintö tähtää diakonian, nuoriso-
työnohjaajan sekä lapsityönohjaajan ja lapsityön johta-
jan virkojen uudistamiseen. se toteutettaisiin säätämäl-
lä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä pappisviran rin-
nalle siitä erillinen diakoninvirka. mitä tarkoittaa käy-
tännössä se, että olemme pappisviran rinnalla, mutta sii-
tä erillään?

mietintö huokuu melkoista diakonian viran laajenta-
mista, jos jatkossa suurta osaa seurakuntien työntekijöis-
tä kutsutaan diakoneiksi: seurakuntadiakoni, nuoriso-
diakoni, varhaiskasvatuksen diakoni. nimikekysymys 
koskettaa olennaisesti työtekijän identiteettiä, mikä ei 
ole yhdentekevä asia. mitä nimikkeet kertovat työn si-
sällöistä ulkopuoliselle?

mietintö esittää edellä mainittujen ammattiryhmien 
mukaan ottamista diakonaattiin, jotta hanke voisi ede-
tä. avoimeksi jää, mitä työntekijäryhmiä otetaan myö-
hemmin mukaan ja millä aikataululla. siis mikä diako-

nian virka on?

uudistuksen Jäl-
keen seurakuntadiakonin 
virka säilyisi kirkkolaissa 
papin ja kanttorin viran 
ohella. samoin eläke- ja 
muut edut säilyisivät ennal-
laan, kuten virkojen omat 
tehtävätkin. hyvä niin. 

mutta miten käy nykyis-
ten diakonian erityisvirkojen, jos kaikki ovat ”yleisdia-
koneja”? kun tähän asti diakoniatyöhön on tarvittu so-
siaali- tai terveydenhuollon perustutkinto, millä eri tut-
kinnoilla siihen jatkossa tullaan?

Diakonin viran edustusta kirkon hallinnossa vahvis-
tettaisiin tarjoamalla kaksi paikkaa kirkkohallituksesta. 
mutta kirkolliskokoukseen diakonit voivat päästä kuten 
nyt – maallikkojäseninä. mikä estää antamasta diakonin 
viralle täydet hallinnolliset ja kirkon virkaan kuuluvat 
valtuudet?

heikki hiilamon (Diakonian tutkimus �/�008) mie-
lestä maallikolle kysymys teologiasta on kysymys vallas-
ta. ”Vallanjako tuntuu kuitenkin epäselvältä. Diakonaa-
tin kangertelu kertoo siitä, ettei kirkolliskokouksen, 
piispainkokouksen ja kirkkohallituksen vallanjako ole 
selvä. prosessin hitaus kertoo myös papiston halutto-
muudesta jakaa valtaansa.”

diakoniatyöntekiJän osaamista ja kel-
poisuutta on ajoittain kyseenalaistettu teologisen koulu-
tuksen vähäisyydellä. mitä sitten sanotaan, jos esimer-
kiksi lastentarhanopettajasta tulee varhaiskasvatuksen 
diakoni – siis asiantuntija – opiskelemalla �0 opintopis-
teen verran kristillistä varhaiskasvatusta? parille sadalle 
lapsityönohjaajalle kysymys diakonaatista on muutoin-
kin tärkeä, ei yksin tästä syystä. 

Diakoninvirka-mietintö herättää enemmän kysymyk-
siä kuin antaa vastauksia, joita on jo tovi odotettu. eikö 
reilu �0 vuotta ole riittävän pitkä aika odottavalle saada 
joko oikea kirkon virka kaikkine oikeuksineen tai vaih-
toehtoisesti täysi maallikkovirka?
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Rakkauden lahja

ABBÉ PIERRE

Sanoja elämästä 
Mietteitä Emmaus-
liikkeen perustajalta

”Rukous ei ole pyyntö. Se on 
kuuntelemista. Sen avulla 
voimme hiljaisuudessa kuulla 
Pyhän Hengen äänen.”
Emmaus-liikkeen perustajan 
ajatelmat antavat tukea arki-
elämään. Ovh. 28,90

ANTHONY DE MELLO

Kuuletko 
linnun laulun?

Syvää puhetta sydämelle. 
Oivaltavia kertomuksia ja 
tuokiokuvia, joiden taustana 
on monen eri uskontokunnan 
ja kulttuuripiirin perintö. 
Ovh. 24,90

PERTTI LUUMI – 
ANNIINA MIKAMA

Pyhä Franciscus
ja jouluseimi 
Teos kertoo Franciscus 
Assisilaisen elämäntarinan 
ja huipentuu kertomukseen 
ensimmäisen jouluseimen 
rakentamisesta. Nostalginen 
kuvitus kunnioittaa tekstejä. 
Ovh. 25,90

MERJAANA KANERVA – 
ULLA VEHVILÄINEN

Hiljennytään 
yhdessä
Kirjan kaksitoista lukua 
kertovat erilaisista tavoista 
hiljentyä ja rauhoittua. Myös 
suositut rukoushelmet antavat 
välineitä hiljentymiseen. 
Kaunis kuvitus joka aukea-
malla. Ovh. 17,90

Rakkauden lahja
Piispojen puheenvuoro 

perheestä, avioliitosta ja 
seksuaalisuudesta

Kirkko tahtoo olla ihmisten rinnalla 
hyvä elämän etsimisessä. Puheen-

vuorossaan piispat korostavat, että 
rakkaus, seksuaalisuus, avioliitto ja 

lapset ovat Jumalan hyviä lahjoja. 
Heidän viestinsä on rohkaiseva: 

Kestävä rakkaus ja onnellinen perhe-
elämä ovat mahdollisia myös tänään. 

Tavallinen elämä riittää. Ovh. 18,20

Kärlekens gåva
Biskoparnas uttalande 
om familj, äktenskap och 
sexualitet

Kyrkan vill stå vid människans 
sida då hon strävar att nå ett 
gott liv. I sitt uttalande betonar 
biskoparna att kärlek, sexualitet, 
äktenskap och barn är Guds goda
gåvor. Deras budskap till människor 
är hoppingivande: Kärlek som håller 
och ett lyckligt familjeliv är möjliga 
också i dag. Ett vanligt liv är nog.
Riktpris. 18,20
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studerande i evigheters evighet. 
amen.

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

jeSSica Högnabba
teoloGiestUDeRanDe, ÅBo akaDemi

m
in artikel skulle handla om hur skönt det 
är att vara på slutrakan med studierna. jag 
skulle använda ord som färdig, avsluta och ma-
gister. jag skulle frossa i allt det där som hör 

färdiga teologers liv till och jag skulle fantisera om hur 
jag ser ut i min svarta prästskjorta med Bibeln i handen. 
hade jag tänkt.

men när jag satte mig ner för att skriva kände jag pa-
niken växa. Vad då färdig? jag är väl inte färdig för nå-
gonting. Vad vet jag om hur det är att vara präst? 

jag fick en minnesbild från några år tillbaka. min sys-
ter var nyligen hemkommen med en helt ny baby. hon 
var okunnig, nybörjare och vilsen. Ganska länge kom 
hon att sakna BB:s trygga ringklocka och barnmorskor-
na, de levande instruktionsböckerna. 

nu förstår jag hur hon kände det. jag behöver också 
en ringklocka! jag vill också ha en instruktionsbok!

ett klassiskt sätt att nu fortsätta den här artikeln skul-
le vara att dra paralleller mellan instruktionsboken och 
Bibeln, mellan barnmorskorna och Gud. men vad då? 
Vad hjälper Bibeln mig när jag sitter ansikte mot ansik-
te med det nervösa paret som väntar sig att jag på ett 
lugnt och säkert sätt ska förklara hur deras vigsel ska gå 
till? Där sitter vi sen, alla tre lika skräckslagna. 

eller när jag sitter framför min kyrkoherde, som vill 
diskutera i vilken löneklass jag ska placeras. eller med 
hela arbetslaget som bara sitter och väntar – hur skulle 
jag ha kunnat veta att just jag skall öppna mötet? Var i 
Bibeln står sådant? 

Jag försöker tänka tillbaka. hur gjorde min sys-
ter för att klara av babyepisoden? hon har nämnt något 

om att ha förebilder... präs-
ter som förebilder – det har 
jag ju. många. jag har lärt 
känna både nya och mera 
erfarna präster genom prak-
tikperioder, sommarjobb, 
olika evenemang i fakulte-
ten och via prästförbundet. 
och visst, dessa prästmöten 
har inspirerat mig att fort-
sätta mina studier och lockat 
mig att bli klar. 

Genom att få ta del av andras berättelser har jag fått 
mycket i bagaget för det kommande prästarbetet. och 
inte bara av de färdiga svaren – jag har också blivit upp-
muntrad av präster som vågat erkänna att också de är 
osäkra och att också de behöver lära sig mera. 

Det kontaktnät som kyrkan har virkat åt mig under 
min studietid är oersättligt. här har kyrkan (församlin-
garna, prästförbundet, kontaktgruppen) en viktig upp-
gift; att aktivt finnas med i teologutbildningen. jag hop-
pas verkligen att det är ett arbete som fortsätter i fram-
tiden och kanske kan det ännu intensifieras. men det är 
inte tillräckligt. prästfröna behöver stöd också då de sti-
ger in i sin nya uppgift. jag är fortfarande vilsen och bor-
tkommen, även om jag har ett betyg i handen.

Jag minns ytterligare ett prästmöte. när jag på pa-
piston päivät presenterades för biskop eero huovinen 
frågade han mig om jag också är teologiestuderande. jag 
måste ha sett förvirrad ut då jag tittade mig omkring, så 
biskopen kände sig tvungen att förklara att han syftade 
på sig själv. om biskop huovinen får växa vidare som 
biskop, då behöver väl inte jag heller vara ”färdig” även 
om jag är teologiemagister.

sara mikkoLa
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Henna vainio
opiskelija, Vapaa toimittaja
tampeRe

valtameren tuolla puolen kirk-
kokansa kuuntelee suomenkie-
listä sanaa ja laulaa virsiä säes-
täjänään kiinalaisyntyinen 
kanttori Chung-sheng yang. 
Jumalanpalveluksen kaava on 
tuttu, mutta harva tohtisi suo-
messa taputtaa kanttorille pel-
käämättä paheksuvia katseita.

kahvipöydässä korva tarttuu kaaraan 
ja haussiin, finglishiin, jolla vanhempi 
väki suomeaan maustaa.

heinäkuussa agricolan seurakun-
nan pastorina aloittaneelle tuula Van 
Gaasbeekille kirkon kynnyksen ylittä-
minen merkitsi eräänlaista kotiinpa-
luuta.

– se oli aivan kuin hyppy mennei-
syyteen, lapsuuteni suomeen, hän ku-
vailee ensivaikutelmaansa toronton 
York millsissä sijaitsevasta siirtolais-
seurakunnasta.

Vapaaehtoiset elintärkeitä
Vanhan ja uuden mantereen kirkkoja 
erottaa muukin kuin atlantti.

kanadan ��-miljoonaisesta väestös-
tä viidesosa on syntynyt muussa maas-
sa. tämä näkyy tietyn kansallisuuden 
tai etnisen alkuperän ympärille synty-

neiden seurakuntien valtavana määrä-
nä.

kanadan evankelisluterilaiseen 
kirkkoon kuuluu kahdeksan suoma-
laisseurakuntaa, jotka ovat kaksikieli-
siä ja kooltaan pienehköjä.

– tarkan jäsenmäärän laskeminen 
ei ole ihan yksiselitteistä, mutta aktii-
visia perheitä on noin �00, sihteeri lii-
sa Ruotsalainen ynnää vuonna 19�1 
perustetun agricolan jäsenistöä.

Van Gaasbeekin mielestä pohjois-
amerikassa byrokratiaa on vähem-
män.

– täällä seurakunta muistuttaa 
enemmän perhettä, hän kuvailee. 

– seurakunnat ovat myös itsenäisiä ja 
saavat käyttää rahansa miten haluavat.

suomenkielisten rivit harvenevat 
siirtolaisseurakunnissa

H
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Työ kanadansuomalaisten parissa merkitsee pastori Tuula Van Gaasbeekille paluuta juurille USA:n vuosien jälkeen.
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selkein ero näkyy siinä, että kana-
dassa kirkolla ei ole verotusoikeutta.

– seurakunnat ovat riippuvaisia jä-
sentensä lahjoituksista ja aktiivisuu-
desta.

Yksin raha ei ratkaise, vaan tarvi-
taan myös auttavia käsiä. jonkun on 
luotava lumet, vaihdettava lamput, 
laskettava kolehti ja keitettävä kahvit. 
kymmenien vapaaehtoisten työpanos 
onkin elintärkeää.

– täällä ihmiset ovat tottuneet ja 
ovat myös halukkaita tekemään va-
paaehtoistyötä, Van Gaasbeek kiitte-
lee. 

– koskaan ei tarvitse soittaa putki-
miestä.

Vuokratuloja kassaan tuovat tilojen 
ulkopuoliset käyttäjät. agricolassa 
hartautta harjoitetaan neljällä kielellä, 
sillä saman katon alla kokoontuvat 
myös ruotsinkielinen sekä kiinalais-
siirtolaisten mandariininkielinen seu-
rakunta. tilaa on myös harrastusryh-
mille, kuorosta teatteriin.

kutsumus vei
papin kutsumus oli syy, joka vei Van 
Gaasbeekin aikoinaan opiskelemaan 
new Yorkiin. naispappeuskysymyk-
sestä gradunsa tehnyttä nuorta teolo-
gia ei lehtorinura kiinnostanut.

– lähdin, koska naisia ei vihitty vie-
lä silloin (198�) papeiksi suomessa. 
tarkoitus ei ollut jäädä Usa:han, 
mutta tapasin mieheni siellä ja jäin sil-
le tielleni, kertoo kuorevedeltä lähtöi-
sin oleva ja helsingin yliopistosta val-
mistunut Van Gaasbeek, os. Raittila.

Usa:ssa hän suoritti pastoraalitut-
kinnon Yhdysvaltain luterilaisessa 
kirkossa (elCa) ja toimi pitkään sai-
raalateologina new Yorkin osavaltios-
sa sekä pastorina kentuckyn louisvil-
lessä.

Van Gaasbeekia hämmästyttää suo-
malaisten naispappien kohtaama sit-
keä vastustus. hän ei koe, että suku-
puoli olisi noussut kompastuskiveksi 
omassa työssä.

Ruotsalaisen arvion mukaan nais-
pappeuskielteisyyttä esiintyy jonkin 

verran myös siirtolaisseurakunnissa. 
kyse on kenties enemmän perinteistä, 
siitä mihin vanhempi sukupolvi on 
tottunut, kuin teologisin perustein vas-
tustamisesta.

ovia avattava ulkopuolelle
tuore pastori palvelee nyt haasteiden 
edessä olevaa seurakuntaa.

19�0-luvulla maahan tulleet siirto-
laiset ovat olleet kirkon kantava voi-
ma. suomenkielisten rivit harvenevat 
kuitenkin ennen pitkää, sillä uusia tu-
lijoita on vain kourallinen. toisen pol-
ven siirtolaisille englanti on usein suo-
mea vahvempi kieli. kolmas sukupol-
vi osaa harvoin isovanhempiensa äi-
dinkieltä.

agricolan lapsi- ja nuorisotyö on jo 
muuttunut englanninkieliseksi. Vain 
äiti-lapsikerho toimii suomeksi, sillä 
ryhmässä on mukana paljon maahan 
hiljattain muuttaneita.

– suomenkielisen toiminnan tarve 
tulee kuitenkin vähentymään, joten 
jotain on pakko tehdä. kahdenkym-
menen vuoden kuluttua täällä on ehkä 
vain yksi suomenkielinen jumalanpal-
velus kuukaudessa.

Van Gaasbeek tietää mistä puhuu, 
sillä louisvillessä hänen työsarkanaan 
oli pieneksi kuihtunut, alkujaan sak-
salainen seurakunta.

pastori pitääkin tärkeänä, että siirto-
laisseurakunnat avaavat oviaan oman 
yhteisön ulkopuolelle ja kehittävät 
englanninkielistä toimintaansa.

hän kuitenkin ymmärtää vanhem-
man väen pelon, että agricola muut-
tuu ”kielisten” kirkoksi.

– tämä on ollut siirtolaisille suoma-
laisuuden kehto.

oma seurakunta ei ole antanut vain 
hengellistä turvaa, vaan se on myös yl-
läpitänyt yhteenkuuluvuutta vieraalla 
maalla.

selvää silti on, ettei Van Gaasbeek 
aio jäädä toimettomana katselemaan, 
kuinka penkit jäävät sunnuntaisin 
tyhjiksi.Agricolan tulevaisuuden toivot. Pastori Tuula Van Gaasbeek siunasi lasten koulureput 

kaksikielisessä perhemessussa.
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Päivikki antola
etnoloGian emeRitapRoFes-
soRi, Uskontotieteen, kan-
sanpeRinteen ja Viestinnän 
antRopoloGian Dosentti
tampeRe

suomen evankelisluterilainen 
saarna on ainutkertainen, mo-
nitasoinen ja tilannesidonnai-
nen. sen uniikkiutta ei saa eikä 
voi missään yhteydessä selittää 
pois. 

pappi kiinnittää päähuomion siihen, 
mitä saarnaa eikä siihen, miten saar-
naa. perushumanismia saarnaavat pa-
pit ovat �000-luvun ilmiö lain ja evan-
keliumin julistuksen kustannuksella. 

messusaarna paljastuu suostuttele-
vaksi viestinnäksi, joka vahvistaa, har-
voin muokkaa, saati muuttaa kuulijan 
maailmankuvaa. historiallisesti etäi-
sestä raamatuntekstistä ajankohtais-
tettu saarna on erityisen puhekaris-
man merkki. 

tunnetta ja omakohtaisuutta tun-
tuu olevan vaikea ilmentää suomalais-
saarnassa. persoonaton saarna etäistää 
kuulijan. puhuja saarnaa niin kuin us-
koo kirkon opettavan. pappi valmistaa 
saarnansa tosiuskovien pienelle ydin-
joukolle, jonka odottaa tulleen häntä 
kuulemaan. 

hyvistä ja huonoista saarnoista pu-
huminen sisältää arvolatauksen. tar-
kastelu olisi pikemminkin suunnatta-
va puhujan ja kuulijan väliseen suh-
teeseen. tällä perusteella messusaar-
nat ovat kuulijahakuisia ja kuulijapa-
koisia.

saarnan rikas kirjo
messusaarna-aineiston koostin äänit-
täen, havainnoiden ja kysellen vuosina 
�00�–�007. aineistoni käsittää 10� 
messusaarnaa ja messua �7 kirkosta. 
saarnoista �1 on naisten, 7� miesten 
pitämiä. 

herätysliiketaustan ilmoitti itsellään 
olevan 7� pappia. heistä eniten oli he-
rännäistaustaisia, vähiten lestadiolais- 
ja rukoilevaistaustaisia. ilman herätys-
liiketaustaa olevaksi, ”yleiskirkollisek-
si”, ”kirkkouskovaiseksi”, ”peruskris-
tilliseksi” tai ”kirkon papiksi” itseään 
luonnehti �� pappia.

saarnaajien keski-ikä oli �1 vuotta. 
he olivat syntyneet �8 eri pitäjässä. 
nuorin puhuja oli ilman herätysliike-
taustaa oleva, sosiaalidemokraattinen 
��-vuotias naispuolinen kaupunkilai-
nen seurakuntapastori. 

Vanhin puhuja taas oli evankelis-
taustainen, poliittisesti sitoutumaton 
7�-vuotias emerituspiispa. heidän vä-
liinsä mahtuu monta pappissukupol-
vea. miesten saarnat kestivät 1�–�8 
minuuttia, naisten 9–1� minuuttia.

saarnan harjoitteluunsa otti kantaa 
�� saarnaajaa. näistä 18 kertoi, ettei-
vät harjoittele lainkaan saarnaansa. 
”kirjoitan saarnan kannettavalla tieto-
koneella. en harjoittele enkä ole kos-
kaan harjoitellut saarnaani.” (evanke-
listaustainen ��-vuotias kaupunkilais-
miespappi.) 

saarnan harjoittelusta raportoi seit-
semän pappia. ”kirjoitan saarnan tie-
tokoneella alkuviikosta. annan kirjoi-
tetun muhia. harjoittelen ja luen saar-
naa. mittaan, montako minuuttia saar-
na kestää. olen äänityttänyt vahtimes-
tarilla saarnojani kuunnellakseni ja 
oppiakseni puhetekniikastani.” (he-

rännäistaustainen ��-vuotias kaupun-
kilaismiespappi.) 

sunnuntain saarna valmistuu enim-
mäkseen koneella tai käsin sanasta sa-
naan kirjoittaen viikkoa ennen, kahte-
na edeltävänä päivänä tai edeltävänä 
iltana. ”Ryhdyn valmistelemaan saar-
naa viikkoa ennen. luen tekstin ja 
taustakirjallisuutta. perjantaina kir-
joitan sen tietokoneella sanasta sanaan 
ja pidänkin sanasta sanaan. Yritän 
kuitenkin vapautua tekstistä.” (ilman 
herätysliiketaustaa oleva ��-vuotias 
kaupunkilaisnaispappi.) 

moni meistä on leipäpappi -totea-
mus saarnaajan suulla kertoo uskon-
nollisen maailmankuvan ohuudesta ja 
spiritualiteetin puuttumisesta. ateisti-
nen virkapappi saa saarnata suomen 
kirkossa. Yhtä hyvin hän voisi esitel-
möidä koraanista moskeijassa.

poikkeaviakin saarnan valmistusta-
poja on: ”luen tekstit ja erilaista kir-
jallisuutta, vetäydyn saunan lauteille ja 
viivyn siellä niin kauan, että ideoita 
syntyy. saarnan valmistus on parin vii-
kon prosessi. alan kirjoittaa saarnaa, 
mutta ellei mitään tule, menen jälleen 
konkreettisesti saunaan odottamaan 
ajatuksia.” (ilman herätysliiketaustaa 
oleva �0-vuotias kaupunkilaismies-
pappi.) 
 
mikä saarnassa kiinnostaa?
tutkin messusaarnaa sisällön, raken-
teen, sanoman perillemenon, lähteiden 
käytön, uskonnollisen jargonin, argu-
mentaation, spiritualiteetin sekä sanal-
lisen ja ei-sanallisen viestinnän kan-
nalta.

kartoitin, mitä ja miten saarnataan. 
nämä ovat yhtä tärkeitä jo antiikin 
aristoteleen retoriikan opeista lähtien.

messusaarna 2000luvun 
papin koetinkivenä
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saarnan sanallinen ja sanaton kieli 
voivat olla ristiriidassa puhujan sitä 
tiedostamatta. sanaton kieli muodos-
taa kokonaisviestinnästämme peräti 
noin 90 prosenttia, sanallinen viesti 
vain pienen osan. 

jos sanaton ja sanallinen viesti ker-
tovat saarnassa eri asioita, sanattoman 
kielen viesti voittaa. saarnaaja voi pu-
hua evankeliumin ilosanomasta hau-
danvakavana, totisesti. tällöin kuuli-
jalle evankeliumi on kaikkea muuta 
kuin ilosanoma.

mitä saarnataan?
saarnaajamme kiinnittävät perushuo-
mionsa siihen, mitä saarnaavat. tosin 
tämä toteutuu käytännössä erittäin 
vaatimattomasti, sillä saarnaajat jaksa-
vat panostaa ainoastaan käsikirjoituk-
seen.

teologikoulutuksen painopisteet ja 
kirkkovuoden teemat ovat vihkiyty-
neet mitä saarnataan -kysymyksen pai-
nottamiseen. temaattiset ja tekstuaali-
set saarnat ovat sidoksissa koulutus-
ajankohtaan, saarnaajan ikään, tuotta-
jan omaan uskonnolliseen kokemuk-
seen ja taustaan.

lain ja evankeliumin julistus on ol-
lut leimallista kirkon historiassa pit-
kään. herätysliikkeissä tunnettujen 
pappien ordo salutikseen keskittyvät 
saarnat 1900-luvulla ovat tästä hyviä 
esimerkkejä.

�000-luvun messusaarna-aineisto 
tuottaa yllätyksen. eri-ikäisten, -paik-
kaisten ja eri sukupuolta olevien pap-
pien messusaarnat muodostavat kehit-
tämäni sermeemianalyysin perusteella 
suurelta osin kiintoisan vedenjakajan. 

lakia saa hakea kuin neulaa heinä-
suovasta. synti, kuolema ja rangaistus 
eivät ole muodissa, kuten vuoden 1701 
vanhan virsikirjan pirut, madot ja lo-
hikäärmeet julistivat. ihminen on kor-
keintaan heikko, huono ja vajaa, mut-
ta tämä kuuluukin jo aineiston huma-
nistisaarnaajien reviiriin. sermeemit 
pahuuden manifestaatio, rangaistus ja 
varoittelu ovat harvinaisia. 

aineistossani lain saarna tulee esiin 
erityisesti siinä, että kuulija saatetaan 
konkreettisesti ymmärtämään kyke-
nemättömyytensä rakastaa jumalaa ja 
läheisiä. saarnojen sermeemit hyvyy-
den manifestaatio, parantumiskehotus, 
valintatilanne ja ajan merkit kertovat 
tästä.

evankeliumin julistus vie saarnasta 
leijonan osan. Palkinta tuonpuoleises-
sa, parantuminen ja havahtuminen 
hengellisestä unesta, eskatologisten ta-
pahtumien toivoa antava kuvaileminen 
ja kutsu odottamaan kristuksen pa-
luuta houkuttelevat kuulijaa kristityl-
le luvalliseen iloon jo tämänpuoleises-
sa.

perushumanismia saarnaavat puhu-
jat ovat �000-luvun ilmiö. he käyttä-
vät saarnatuolia tosiolemisen filosofi-
seen pohdintaan, ihmisluonnon ja elä-
män kaikenkarvaiseen psykologisoin-
tiin, truistiseen lähimmäisyyden läm-
mittelyyn ja ihmisen kohtaamisen mi-
täänsanomattomuuteen.

”miten kohtaat nuoren arkoja kysy-
myksiä? – kristittynä voit tänään ko-
tiin mennessäsi sanoa naapurillesi ys-
tävällisen sanan. – me kristityt olem-
me valmiit kohtaamaan lähimmäisem-
me, mutta aina ei meitä ymmärretä.”  

saarna voi kolkutella myös kristityn 
perimmäisten hyveiden portteja ver-

hoamalla asia humanistisesti yleiseen 
etuun: ”Yleinen inhimillisyys vaatii 
hyvää tahtoa.” 

humanismijulistus ei riipu saarnaa-
jan iästä eikä homileettisen koulutuk-
sen ajankohdasta. johtaneeko papin 
pitkä elämänkokemus laventamaan 
saarnan tematiikkaa humanismin 
suuntaan ja samalla vesittämään käsil-
lä oleva raamatunkertomus? 

opetetaanko nuoren sukupolven 
teologiopiskelijoita korostamaan saar-
nassa perushumanismia, jota ei kui-
tenkaan edes osata viedä truistista pin-
taa syvemmälle? 

sekä lain, evankeliumin että perus-
humanismin julistajan, tosiuskovaisen 
ja tapakristityn kielellisissä käsitemaa-
ilmoissa on aina systemaattisia eroja.

ensimmäisyysefekti
minkä tahansa puheen tärkeimpiä ele-
menttejä ovat aloitus ja lopetus. Yleis-
tä on, että saarnaaja tuhlaa resurssinsa 
puheen alussa ja hukkaa näin intensi-
teetin saarnan lopussa. saarna-aluista 
puuttuu usein kuulijan herättävä ärsy-
ke. 

 saarnojen ensimmäisyysefektit pe-
rustuvat auktoriteettiin, estetiikkaan, 
huudahduksiin, kronikaatteihin, ky-
symyksiin, puhutteluihin, sitaatteihin, 
truismeihin, viittauksiin sekä näiden 
yhdistelmiin. 

Viittausalut ovat suosituimpia. saar-
naaja toistaa omin sanoin juuri luke-
mansa raamatuntekstin ikään kuin 
kieltäisi kuulijan ymmärtämis- ja kuu-
lokyvyn. tämä on saarnaajalle hel-
poin, mutta perillemenon kannalta 
kuulijapakoinen aloitus.

toiseksi yleisimpiä ovat kysymysa-
lut. puhuja tekee peräkkäisiä retorisia 
kysymyksiä yrittämättä vastata niihin. 
harvinainen tyyliniekka onkin se kau-
punkilaismiespappi, joka rakentaa ko-
ko saarnansa 18 kysymyksen ja vasta-
uksen retoriikkaan.

sitaattialut ovat sakraaleja tai pro-
faaneja. profaanit sananparret ovat 
kansanomaisia keinoja saada kuulija Päivikki Antola
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virittymään. ”iltarusko kuivahattu aa-
murusko märkähattu” aloittaa yleis-
kirkollinen kaupunkilaismiespappi se-
littäen sen jälkeen sanonnan merki-
tyksen ja näppärän liittymisen raama-
tuntekstiin. 

kronikaattialoitukset koskevat saar-
naajaa itseään, eläintä tai tiettyä tapah-
tumaa. kaupunkilaisnaispappi aloittaa 
saarnansa ensimmäisenä adventtisun-
nuntaina kertomalla eläinkronikaatin 
koiristaan: niin kuin koirat odottavat 
emäntäänsä tämän poissa ollessa, sa-
malla tavoin ihmiset odottavat joulua.

puhuttelualoitukset ovat persoonal-
lisia. ”Rakkaat ystävät, elämän ja tai-
vaan tien kulkijat.”  ”Voi pyhä valo! 
Rakkaat ystävät – voi pyhä valo.” ”ar-
voisat ihmiset.” ”Vanhusten kirkkopy-
hän / messuun hailuodon kirkkoon 
kokoontunut kristillinen seurakunta / 

arvoisat seurakuntamme ikäihmiset.”
truistisen aloituksen viestintäarvo 

on kyseenalainen. juhlapuhuja tuskin 
aloittaisi: ”tänään on lauantai.” näin 
moni saarnaaja kuitenkin kuuluttaa 
kommentoimatta ilmoituksen mieltä: 
”tänään on tuomiosunnuntai.” ”tä-
nään on toinen sunnuntai pääsiäises-
tä.” 

eläytymistaito ja tilannetaju 
käyttöön 
saarna toimii tiettyjen merkitysopin 
periaatteiden mukaan. se perustuu 
vastakohtaiseen, mustavalkoiseen ase-
telmaan kuten hyvä – paha, elämä – 
kuolema, synti – armo.

eräät saarnat pyrkivät kuulijalle 
tuttuihin käsitteisiin selittämällä eri-
tyiskielestään esimerkiksi uskonvan-
hurskauden. puhuttelusanat, persoo-

nallinen minä-muoto, kysymykset ja 
havainnollistaminen toimivat kuulijaa 
lähestyvinä keinoina. tästä on aineis-
tossani kuitenkin paljon poikkeuksia. 
myötäelävyys tulee näkyviin näennäi-
senä empaattisuutena. kuulija kuiten-
kin vaistoaa teennäisyyden nuoleske-
luksi ja erottaa aidon myötäelämisen. 

itsevarmuuskeino korostaa saarnaa-
jaa spesialistina. pappi turvautuu pa-
konomaisesti uskonnolliseen jargo-
niinsa eikä yritäkään luopua kaanaan-
kielisestä puhetavastaan.

Uusisyntyminen, pyhitys ja kolmiyh-
teisyys jäävät tapakristitylle epäselvik-
si. tosiuskovainenkin ymmärtää ne 
toisin kuin spesialisti. 

onnistuneella messusaarnaajalla on-
kin eläytymiskykyä, tilannetajua, heit-
täytymistaitoa ja kuulijoittensa luovaa 
tuntemusta.

Tilastojen mukaan
maallistuminen on

lisääntynyt
maaseudullakin!

Eräässä pienessä
seurakunnassa

kastettiin vain 50%
vastasyntyneistä!

Niin. Tiedän
tapauksen!

Toinen siinä kunnassa
viime vuonna

syntyneistä lapsista
syntyi joulukuussa ja
kaste siirtyi tämän

vuoden puolelle!

M
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eliSa linkola
johtaVa DiakoniatYöntekijä, laUneen seU-
RakUnta

k
ohta on taas käsillä tilastojen kokoamisen 
hetki. on aika katsoa taaksepäin ja arvioida teh-
tyä ja tekemätöntä työtä. keitä olen kohdannut ja 
miten?

kirkkohallitus on kiinnostunut muun muassa siitä, 
kuinka monta sielunhoitokeskustelua olen käynyt vuo-
den aikana. siksi jokaisen tapaamisen jälkeen puntaroin, 
mihin kohtaan laitan ruksin.

oliko kyseessä sielunhoito tai hengellinen keskustelu, 
elämäntilanteen selvittäminen, taloudellinen avustami-
nen, sairaanhoito vai muu keskusteluapu?

aika ajoin työpaikalla nousee esiin kysymys oikeasta 
tulkinnasta. missä tilanteessa esimerkiksi taloudellisista 
huolista keskustellessa voi valita myös kohdan sielunhoi-
to tai hengellinen keskustelu? 

ovatko sielunhoitoa vain ne keskustelut, joissa puhu-
taan hengellisistä asioista tai rukoillaan? mikä itse asias-
sa on hengellistä, ja missä menee raja sielunhoidon ja 
muun keskustelun, esimerkiksi kriisikeskustelun, välil-
lä? 

tilastomerkintää tehdessäni joudun tekemään valin-
nan, mutta kuka oikeastaan voi määritellä, mistä kohtaa-
misessa oli kyse? hoitiko keskustelu sielua? mikä oli asi-
akkaan kokemus?

kauPPareissulla kuuntelin marketin etei-
sessä, kun äiti kertoi nuorestaan, joka oli ottanut ylian-
nostuksen lääkkeitä. hän pohti omaa avuttomuuttaan 
vanhempana ja avunsaamisen vaikeutta.

Vastaanotolla rahanpuutteeseen apua hakeva mies 
purki elämänsä painolastia. 

kirkon pihalta löytyi koulusurmien järkyttämänä it-
kevä nainen etsimässä aikuista, jonka kanssa saisi puhua. 

hänen turvallisuudentun-
teensa oli pahasti horjunut. 
hän ihmetteli omaa reakti-
otaan ja kyseli, mihin maa-
ilmassa voi enää luottaa.

näissä keskustelussa ei 
puhuttu jumalasta, ei luet-
tu Raamattua eikä rukoiltu 
yhdessä. saiko sielu hoitoa, 
vai olivatko nämä muuta 
keskustelua tai elämänti-
lanteen selvittelyä? sitä mi-
tä heidän sielunsa syvyyksissä tapahtui, en tiedä. sen ha-
vaitsin, että kiihtynyt ääni rauhoittui, itku ja viha laan-
tuivat. keskustelu päättyi sanoihin: ”kiitos, että kuunte-
lit.” 

millä perusteella teen tilastomerkinnän? perustuuko 
se omaan kokemukseen, toiveajatteluun vai jonkun ul-
kopuolisen määrittelyyn?

väsymys, neuvottomuus, kipu ja ahdistus ei-
vät ole elämässä vieraita kenellekään. mietin itseäni. mi-
kä silloin on hoitanut? se, että joku on ottanut vastaan. 
se, että olen saanut itkeä itkuni ja vain olla – ilman vaa-
timuksia. ikään kuin joku olisi ottanut syliinsä sisim-
mästäni sen pienen lapsen, joka kaipasi lohdutusta. 

ei siinä tarvittu paljon sanoja, mutta sielun tuska hel-
litti, ja elämän matkaa oli taas parempi jatkaa. toisessa 
hetkessä taas yksinkertaiset neuvot auttoivat neuvotto-
man löytämään polulle. kaikessa maallisuudessaan ne 
ovat olleet armon kokemuksia.

näistä hetkistä rohkaistuneena kaupassa, vastaanotol-
la ja kirkon pihalla olleista kohtaamisista uskallan tehdä 
tilastomerkinnäksi sielunhoito tai hengellinen keskuste-
lu. piispakin sanoi, että kirkon tehtävä on olla lohdutuk-
sen lempeä syli. 

sylin muoto voi olla moninainen.

sielunhoitoa vai 
muuta keskustelua?

 seppo J. J. sirkka
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k
irkon työntekiJän vir-
kasuhde maan päällä päättyi, ja 
hänen sielunsa saapui taivaan 
portille. taivaalliset ensihoita-

jat Rafael ja mikael olivat sielua vas-
tassa. he tarkastelivat ystävällisinä ja 
kiinnostuneina sielua, jolla oli yllään 
hohtavan valkoinen vaate.

– harvinaisen puhtaalta ja kauniilta 
näyttää, sanoi Rafael tyytyväisenä. – 
tällaista harvoin näkee. Yleensä tänne 
tulevat ovat enemmän tai vähemmän 
reissussa rähjääntyneitä.

– mutta mikä pullistelee vaatteen al-
la? kysyi tarkkasilmäisempi mikael, 
joka oli niin kokenut sielujen punnit-
sija, että näki vaatteidenkin alle.

Rafael tuli lähemmäksi ja nosti yh-
dessä mikaelin kanssa sielun tutki-
muslavitsalle makaamaan. he raotti-
vat sielun vaatetta ja huomasivat heti, 
että sen alla sielu oli raihnainen ja ko-
vin huonokuntoinen.

– kulumia, totesi Rafael. – näyttää 
olevan paljon. katsotaanpas vähän tar-
kemmin.

Rafael ja mikael tutkivat sielun yltä 

ja päältä, kääntelivät ja vääntelivät, 
koputtelivat joka paikasta. he painoi-
vat korvansa sielun sydämen kohdal-
le ja kuuntelivat tarkasti. tutkivat 
kaikki kolot ja sielun salaisimmatkin 
syöverit.

tutkinnan saalis olikin aikamoinen: 
kovettumia ja paukamia, syviä uurtei-
ta, arpeutuneita haavoja selässä, vatsa 
oli kireä ja pullistunut, keuhkot rahi-
sivat, sydänkin sykki epätahtiin.

ensihoitaja mikael kokeneempana 
esitti diagnoosin:

– kovia kokenut sielu, sanoisin. ko-
vettuneita pettymyksiä, suruja ja huo-
lia. työuupumuksen kaivamia uurtei-
ta. ihmissuhdeongelmia. tässä on sel-
västi uskon ja epäuskon kamppailu 
hapertanut suonia. Vatsa on huonossa 
kunnossa, niin paljon on joutunut nie-
lemään. aika monta selkään puuko-
tustakin on ollut, voi voi. ja tuossa on 
yksi synnin tekemä nirhauma, huo-
maatko? ei ihme, että sydämen kunto 
on mikä on.

Rafael istahti ensihoitohuoneen pen-
kille ja huokasi:

– tämä on kai pakko laittaa teho-
hoitoon ennen kuin päästetään pieta-
rin puheille? miten tämä voi olla mah-
dollista? kirkon työntekijän sielu 
tuommoisessa kunnossa!

mikael oli paljon nähnyt ja kokenut 
ja hänellä oli maanpäällistäkin tietoa:

– noo, ne hoitavat maan päällä 
muitten ihmisten sieluja ja oma sielu 
jää rempalleen. kukapa sitä nyt hoitai-
si. ei ne uskalla viedä sieluaan hoi-
toon, ettei paljastuisi, etteivät ne ole-
kaan täydellisiä. ettei usko ja kirkon 
virka suojelekaan sielun vammoilta ja 
elämän kolhuilta.

Rafael nuorempana ihmetteli:
– paremmassa kunnossa olen näh-

nyt ihan tavallisten ihmisten sieluja. 
pakanoittenkin. on se vaan hyvä, ett-
eivät ole saaneet käännytettyä kaikkia. 
muuten täällä saisi lähettää kaikki te-
hohoitoon ennen pietarin puhuttelua.

– sinäpä sen sanoit. menisivät hoi-
toon, sanoi mikael ja alkoi kärrätä sie-
lua kohti taivaallisen tehohoito-osas-
ton paljeovia.

 Outo Lintu

hoitamaton 
sielu
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SuSanna valtonen 
Diakoni, helsinki

marja Pakarisen eli sisar mar-
jan lähes 40-vuotinen työura oli 
jatkuvaa muutosten aikaa. hä-
nen antaumuksellinen työnsä 
diakonissojen hyväksi suomen 
kirkon sisarliitossa rakensi pe-
rustaa kirkolliselle ammattiyh-
distystoiminnalle.

marja pakarinen (s. 19��) tuli ylioppi-
laana ja papin tyttärenä lahden Dia-
konissalaitoksen oppilaaksi vuonna 
19��. idean oli esittänyt päivällispöy-
dässä kokkolan kirkkoherra ja Viipu-
rin Diakonissalaitoksen johtaja eljas 
pentti. ajatus ei ensin kiinnostanut 
marjaa lainkaan. tunteet muuttuivat 
kuitenkin lahteen tultua.

– en ole päivääkään katunut, heti 
tuntui hyvältä. en tiennyt, että saisin 
kurssitovereitakin, ja se oli iloinen yl-
lätys, marja kertoo.

opiskelijat asuivat sisarkodissa ma-
talassa puurakennuksessa, jossa on nyt 
lahden Diakonialaitoksen vanhain-
koti. koko kurssi asui kahdeksan hen-
gen huoneessa, aamuruskossa, ja 
hauskaa oli. ohikulkijat sanoivat, että 
siellä ne enkelit nukkuvat.

– kaikkea muuta kuin enkeleitä! 
me yritimme olla kilttejä, mutta aina 
ei voinut. jos avainta ei joskus ollut 
mukana, kiipesimme ikkunasta sisään. 
aika villi meidän kurssimme oli!  

diakonissa, opettaja, rehtori
Vuonna 19�1 marja pakarinen valmis-
tui diakonissaksi. Vuonna 19�� hän 

valmistui sairaanhoidon opettajaksi. 
tämä oli luonnollinen urakehitys niil-
le sisarille, jotka olivat ylioppilaita.  

Valmistuttuaan sisar marja työs-
kenteli yhden vuoden sairaanhoitaja-
na ja vuoden seurakuntasisarena. hän 
opetti sairaanhoitoa helsingissä ja 
kuopiossa. siellä hän työskenteli myös 
hiippakuntasisarena vuosina 19��–�8. 

lahden Diakonissalaitoksen Diako-
niaopiston rehtoriksi sisar marja valit-
tiin vuonna 19�8. tässä työssä hän oli 
eläkkeelle jäämiseensä vuoteen 1989 
saakka. 

Rehtorin työ oli mieluista. opettaji-
en kesken oli hyvä henki, ja talossa ko-
dikas ilmapiiri. 

oppilaista pidettiin huolta. he sai-

maRja pakaRinen peRUstamassa DiakoniatYöntekijöiDen liittoa

Diakonissa, opettaja, rehtori, Sisarliiton perustajajäsen

sisar marja ja muutosten 
vuosikymmenet

Marja Pakarisen takana maalauksessa Siviä Saarinen, joka oli johtajattarena Lahden 
Diakonissalaitoksessa Pakarisen aloittaessa siellä opinnot 1945.

JuHa tanHua



�� CRUX, joUlUkUU �008-tammikUU 2009

maRja pakaRinen peRUstamassa DiakoniatYöntekijöiDen liittoa

vat tulla juttelemaan aina, kun tarvet-
ta oli. 

Rehtorina sisar marja saattoi altta-
rille yli �00 diakonissoiksi vihittävää. 
se ei ole vähän, kun muistaa, että lah-
den Diakonialaitoksen sisarkuntaan 
kuuluu tällä hetkellä 910 vihittyä si-
sarta ja veljeä.

Diakonissoja valmistuu lahdesta 
enää kaksi kurssia, ja se harmittaa. 
Diak:n toiminta loppuu lahdessa, 
sillä se on liian lähellä helsinkiä, 
Diak etelää.

– surettaa ja tuntuu haikealta. ja 
juuri meiltä olisi ollut tulossa eniten 
diakonissoja. 

sisarliitto  
sisar marja oli rakentamassa perustaa 
Diakoniatyöntekijöiden liitolle olles-
saan mukana perustamassa suomen 
kirkon sisarliittoa 19�0-luvulla. hän 
toimi pitkään sisarliiton sihteerinä ja 
puheenjohtajana. 

– samaan aikaan syntyi liitto ja ir-
rottauduttiin diakonissalaitoksista. 
liitto otti sisaret vastaan, yhdisti heitä 
kutsumuksessa ja työssä.

suomen kirkon sisarliitto perustet-
tiin 1�.�.19�8. ajatus liitosta alkoi elää 
vuonna 19��, kun sisarkunta oli ko-
koontunut Diakonissalaitosten liiton 
järjestämään kokoukseen Raudasky-
län opistoon. 

ajatuksen liitosta esitti pieksämäen 
sisälähetysseuran Diakonissalaitoksen 
johtajatar, diakonissa aira Railio.

– ilman Railiota ei olisi syntynyt si-
sarliittoa eikä hiippakuntasisarjärjes-
telmää, sisar marja sanoo.

omaa liittoa sisaret tarvitsivat ase-
massaan ja työoloissaan tapahtuneiden 
muutosten takia. Vuoden 19�� kirk-
kolaki edellytti diakonian viran perus-
tamista jokaiseen seurakuntaan. Van-
ha järjestelmä, jossa sisaret olivat Dia-
konissalaitosten sisaryhteisöjen jäse-
niä, murtui. enää ei sisaria pyydetty 
seurakuntatyöhön Diakonissalaitok-
sista, vaan he hakivat itse työpaikkan-
sa seurakunnista tai muualta.

 myös muita syitä keskinäisen yhte-
yden lisäämiselle oli. sisaret työskente-
livät usein puutteellisissa oloissa ja kai-
pasivat kokouksia, joissa keskustella 
yhteisistä asioista.

liiton perustaminen ei sujunut il-
man epäilyksiä eikä vastustustakaan. 
pelättiin, että liitto heikentäisi yhteyt-
tä diakonissalaitoksiin ja diakoniamie-
li katoaisi. 

– Vanhat sisaret ajattelivat, että nyt 
ryhdytään ajamaan vain raha-asioita ja 
kaikki menee hunningolle, kun ei 
muisteta jumalaa eikä kutsumusta. 

täydennyskoulutus 
sisarliiton ensimmäinen puheenjohta-
ja oli aira Railio ja sihteeri ilmi laiti-
nen. toiminta oli hyvin aktiivista. ko-
kouksia pidettiin ja kiertokirjeitä lä-
hetettiin. tärkeitä asioita alkuvuosina 
olivat muun muassa alaosastojen toi-
minnan aloittaminen, matkasihteerin 
toimen perustaminen ja täydennys-
koulutusten käynnistäminen. 

täydennyskoulutuksen merkitys oli 
sisar marjan mukaan jo silloin suuri.

– koulutukset koettiin virkistävinä, 
ne olivat hyvin suunniteltuja ja niissä 
sai hyvää käytännön harjoittelua. tär-
keää oli myös yhdessäolo ja keskuste-
lu.

sisarliitto järjesti ammatillista täy-
dennyskoulutusta sisarille siihen saak-
ka, kun kirkon koulutuskeskus alkoi 
niitä järjestää.

Pukuasiat
sisarliiton kokouksissa puhuttiin run-
saasti sisarten edunvalvontaan liitty-
vistä asioista. puhuttiin muun muassa 
kokonaispalkkauksesta, luottamus-
miehistä, leirivapaista ja muista työeh-
toihin liittyvistä kysymyksistä. 

toiminnassa olivat tärkeitä liiton 
monet toimikunnat, jotka suunnitteli-
vat ja toteuttivat muun muassa täy-
dennyskoulutusta ja tiedotusta, pohti-
vat esimerkiksi palkka- ja työsuhde-
asioita sekä peruskoulutuksen ja työn 
vastaavuutta.

Yksi toimikunnista oli virkapuku-
toimikunta.

– melkein joka vuosikokouksessa 
oli joku pukuasia esillä, sisar marja 
kertoo.

loimaan kokouksessa esiteltiin sini-
nen jakkupuku, oulun kokouksessa 
(19��) vaaleansininen kesäkenttäpuku 
ja vuonna 19�� musta juhlapuku.  

– Välivuosina keskusteltiin sitten 
hameen pituudesta, neulan paikasta, 
muotolaskoksista ja vyön kovikkees-
ta.

pukuasiat eivät olleet esillä vain sik-
si, että isompi joukko naisia oli ko-
koontunut yhteen. 

– pukuasia oli tärkeä. Yhteinen vir-
kapuku on merkittävä asia. sen avulla 
noustaan omaksi joukoksi ja luodaan 
yhteenkuuluvuutta. aikaisemmin si-
sarilla oli ollut käytössään eri diakonis-
salaitosten puvut. nyt esiinnyttiin yh-
tenä joukkona samanlaisessa puvussa, 
sisar marja pohtii.

diakonian tehtävä
– Diakoniatyö on muuttunut paljon �0 
vuodessa. myös diakoniatyöntekijän 
merkitys yhteiskunnassa on muuttu-
nut, samalla tavalla kuin esimerkiksi 
opettajan merkitys, sisar marja sa-
noo.

ennen niin opettaja kuin seurakun-
tasisarkin olivat kylällä merkkihenki-
löitä, jotka kaikki tunsivat. nyt on toi-
sin. myös diakoniatyön merkitys ihmi-
sille on muuttunut, 

– on surullista, ettei enää ole aikaa 
kotikäynneille, kuten ennen. lähdet-
tiin pyörällä liikkeelle ja mentiin kylä 
kerrallaan. sisarten työtä oli muun 
muassa se, että tuettiin kuolevia ja nu-
kuttiin heidän kanssaan samassa huo-
neessa.

– hollolan vanhassa seurakuntasisa-
ren ohjesäännössä mainitaan, että kor-
keintaan viikon voi sisar valvoa kuole-
vaa samassa kodissa.

– nyt ollaan paljon kauempana ih-
misistä.

sisar marja pitää diakoniatyönteki-
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jän tärkeänä ominaisuutena eettistä 
rohkeutta.

mitä se voisi olla tänä päivänä?
– tärkeää on oikeudenmukaisuus 

ja tärkeää on kuulla ääni, kun sorre-
taan heikkoa. se on jeesuksen opetus.

eettisesti rohkeita ovat ne, jotka 
nousevat barrikadeille, kun tarvitaan. 
maahanmuuttajat ovat paljon esillä. 
mutta muutenkin, esimerkiksi omassa 
työyhteisössä joutuu joskus nouse-
maan barrikadille. 

mitä sisar marja ennustaa diakoni-
an tulevaisuudelle?

– Voi olla että diakonialle tulee uu-
sikin alku, sillä emme tiedä, mihin vai-
keuksiin joudumme vielä. 

sisar marjan mukaan nyt pitäisi aja-
tella, mikä on ihmiselle tärkeintä. 

– tärkeintä on, että olemme lähellä 
ihmistä, vastaamme hänen kysymyk-
seensä, joka on juuri nyt ajankohtai-
nen. on tärkeää julistaa evankeliumia 
asiakkaiden ehdoilla. Yleinen lähim-

mäisenrakkauden herättäminen olisi 
tarpeen, samoin ilon ja lämmön viemi-
nen.  

– se ei vaadi kauheasti, ei ruusuja ei-
kä rahaa, vaan kekseliäisyyttä, sanoo 
sisar marja, joka itse vie iloa ja lämpöä 
kolmen irman kierroksellaan kolmel-
le laitoksissa asuvalle irmalle ja muina 
aikoina 1� kummilapselle. 

kyllä kokeneessa sisaressa voimaa ja 
ruutia on!

katja SuoMinen
Diakoni, sosionomi (Ylempi 
amk), tURUn maRtinseURa-
kUnta

sosiaali- ja diakoniatyönteki-
jöiden yhteistyön tulisi olla 
suunnitelmallisempaa. suunni-
telmallisuuden myötä ongel-
makohtiin voitaisiin puuttua 
yhdessä. lisäksi koko evanke-
lisluterilaisen kirkon diakonia-
työn tulee pohtia taloudellisen 
auttamisen tavoitteitaan ja 
omaa rooliaan auttamistyössä. 

nämä ovat opinnäytetyöni päätelmiä. 
Valmistuin Diakonia-ammattikorkea-
koulusta tänä syksynä. suoritimme so-
siaalialan ylemmän ammattikorkea-
koulututkinnon, ja olimme ensimmäi-
siä, jotka suuntautuivat diakonian ja 
kristillisen kasvatuksen kysymyksiin. 
tutkintonimike on sosionomi (ylempi 
AMK).

koulutuksen anti
tutkintoon johtavassa koulutusohjel-
massa on omat tavoitteensa ja opetus-
suunnitelmansa. kuitenkin jokaisen 
opintokokonaisuuden kohdalla opis-
kelijan oli mahdollisuus suunnitella ja 
rajata vaadittavat kirjalliset tehtävät 
siten, että ne palvelivat mahdollisim-
man hyvin omaa oppimista. 

jo opintojen alussa oli mahdollista 
suunnata tehtävät siten, että ne palve-
livat myös omaa opinnäytetyötä. 

Runsaan puolentoista vuoden aika-
na luin kirjallisuutta ja tutkimuksia 
tuhansia sivuja ja oppimistehtäviin 
liittyvää tekstiä kirjoitin satoja sivuja. 
tutkinto antoi minulle hyviä välineitä 
uuden tiedon tuottamiseen.

työn ohessa opiskelu
opintojen aikataulu oli suunniteltu 
hyvin. lähipäivät, joita oli kahdesta 
neljään kuukaudessa, ilmoitettiin riit-
tävän ajoissa. tällöin oli mahdollista 
suunnitella omaa aikatauluaan ja so-
vittaa lähipäivät töiden ja muun elä-
män kanssa. 

jotta koulutuksesta ei saisi aivan 
ruusunpunaista kuvaa, on syytä huo-
mioida, että koko ajan olin veitsente-
rällä sen suhteen, saanko tehtävät teh-
tyä. tässä auttoi tiukka itsekuri ja pa-
lautuspäivistä kiinni pitäminen. itse 
pidin niitä ehdottomina, sillä koko 
ajan tuli uusia tehtäviä. 

johtajuusopinnot keskittyivät osaa-
misen johtamiseen ja työn kehittämi-
seen. tämä sopi erityisen hyvin, sillä 
kaikilla opiskelijoilla oli ollut johta-
juusopintoja edellisissä opinnoissaan. 
tällainen näkökulma johtamiseen on 
tärkeä niin vapaaehtois-, leiri- kuin 
esimiestyössäkin.

opinnäytetyö oli koko ajan osa opin-
toja. ennen kaikkea opinnäytetyö an-
toi mahdollisuuden tehdä tutkimusta 
oman alan niistä kysymyksistä, jotka 
kentällä ovat vuosien varrella nousseet 
esiin. 

diakoniatyön rooli 
auttamistyössä
opinnäytetyössäni tutkin sosiaalityön-
tekijöiden käsityksiä diakoniatyön 

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mahdollisuudet

tutkimuksen ja käytännön 
työn vuorovaikutusta

s o s i a a l i a l a n  Y l e m p i  a m m at t i k o R k e a k o U l U t U t k i n t o
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roolista auttamistyössä turun kaupun-
gin alueella.

aineistona minulla oli turun ja 
kaarinan seurakuntayhtymän yhtei-
sen diakoniatyön johtokunnan avus-
tustoimikunnalle tulleet avustusano-
mukset vuodelta �00�. aineistona oli-
vat lisäksi kuuden turun kaupungin 
palveluksessa toimivan sosiaalityönte-
kijän haastattelut. 

tutkimukseni mukaan sosiaalityön-
tekijät kokevat diakoniatyön puolivi-
ralliseksi, sosiaalityötä täydentäväksi 
työksi. tälle työlle sosiaalityöntekijät 
antoivat kolmenlaisia merkityksiä: 
ensinnäkin kyse on taloudellisesta 
avustamisesta. kyse on myös erilaisen 
näkökulman tuomisesta asiakastilan-
teisiin sekä asiakkaan tukemisesta 
käytännön elämässä. 

sosiaali- ja diakoniatyöntekijät te-
kevät yhteistyötä turun kaupungin 
alueella pääosin taloudellisen avun ky-
symyksissä. 

sosiaalityöntekijä ohjaa asiakkaan 
diakoniatyön vastaanotolle silloin, kun 
hän katsoo asiakkaan tarvitsevat apua, 
mutta sosiaalityöntekijää koskevat 
normit ja ohjeet eivät salli hänen itsen-
sä auttaa asiakasta. sosiaalityöntekijäl-
le näitä tapauksia tulee joitain vuodes-
sa, mutta diakoniatyöntekijälle useita, 
koska diakoniatyöntekijöitä on vä-
hemmän. 

tutkimuksesta hyötyä 
käytännön työhön
käytännönläheisessä, ihmisten kanssa 
tehtävässä työssä kokemus on yhtä tär-
keää kuin teoria. tutkimukseni antoi 
diakoniatyöhön uudenlaisen perspek-
tiivin: tarkastelin sosiaalityöntekijän 
näkökulmasta diakoniatyön roolia 
auttamistyössä. Diakoniatyön roolin 
määrittelyyn tuli näin lisää yksi näkö-
kulma; se on tarpeen, jotta oma rooli 
auttamistyössä selkiytyisi.

tutkimustyön myötä diakoniatyön 
asiantuntijuuteni on saanut uudenlai-
sen ulottuvuuden ja myös mahdolli-
suuden. olen saanut välineet tehdä 

tutkimusta diakoniatyöstä jatkossa-
kin. 

tulevaisuutta ajatellen tutkinnon 
myötä opittu itsenäinen tutkimuksen 
tekemisen taito luo uudenlaisia mah-
dollisuuksia keskittyä paikallisesti ja 
valtakunnallisestikin diakonian kysy-
myksiin ja muutosprosesseihin. 

toivon, että tulevaisuudessa dia-
koniatyön arjesta nousevia kysymyk-
siä tutkittaisiin yhä useammin. tällöin 
uuden näkökulman tuominen asiaan 
voisi luoda myös uusia työskentelyta-
poja, niin työn kehittämisen kuin dia-
koniatyön ammatillisen identiteetin 
vahvistumisen näkökulmastakin.

www.urkumiehet.fi

Katja Suominen

sattuiko hupaisa tapaus?
Cruxin sattumuksia -palstalle kootaan 
seurakunnan työssä sattuneita hausko-
ja tositapauksia, jotka vetävät suupie-
let hymyyn.

sattumus kannattaa kertoa niin, et-
tä siihen liittyneitä henkilöitä ei tun-
nisteta. jos työntekijä haluaa mainita 
oman nimensä, se on mahdollista. 

lähetä sattumus sähköpostilla os. 
merja.laaksamo@akiliitot.fi. julkais-
tuista sattumuksista ei makseta palk-
kiota.
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Sari leHtelä
tieDottaja, sUomen lähetYs-
seURa

– en ole koskaan tehnyt eroa sielun-
hoitotyön ja sosiaalisen työn välillä – 
molemmat kuuluvat papin kutsumuk-
seeni. olen siitä jumalalle kiitollinen, 
toteaa �9-vuotias mies.

ihan uutta slummissa
Valmistumisensa jälkeen vuonna 198� 
malcolm Damon työskenteli reformoi-
dun kirkon pappina 1� vuotta. hänen 

seurakuntansa oli 1�00 ihmisen telttas-
lummi etelä-afrikan pohjoisosassa lä-
hellä namibian rajaa. 

Damon halusi parantaa surkeissa 
oloissa elävien ihmisten tilannetta. 
hän ryhtyi opastamaan heitä asioi-
maan virastoissa ja laatimaan anomuk-
sia viranomaisille. hän pani pystyyn 
myös esikoulun. 

– se oli siellä ihan uutta. aluksi 
kirkkoneuvosto ei pitänyt ideasta eikä 
antanut esikoululle kirkon tiloja. mut-
ta kun neuvoston jäsenet näkivät, että 
lapset saivat hoitoa, ruokaa ja valmen-

p a p p i n a  m a a i l m a l l a

kaikki peliin 
– ihmisten puolesta

Malcolm Damonin käsitystä pappeudesta muovasivat vahvat vapautuksen teologian oppituulet, jotka puhalsivat Cape Townin yliopis-
tossa 1980-luvulla.

malcolm damonin mielestä 
kirkon ei pidä vain olla huo-
lissaan, vaan vaikuttaa yhteis-
kunnallisissa asioissa. itse tä-
mä eteläafrikkalainen pappi 
on pannut kaiken peliin: hän 
on marssinut mielenosoituk-
sissa, laatinut kirjelmiä, pe-
rustanut järjestön ja slummi-
koulun, solminut yhteis-
työsuhteita ja kiertänyt puhu-
massa ympäri maailmaa.
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nusta koulunkäyntiin, heidän mielen-
sä muuttuivat. nykyisin esikoululla on 
kirkon alaisuudessa oma rakennuk-
sensa, Damon selvittää. 

siitä kirkkoneuvosto ei pitänyt, että 
Damon marssi eturivissä mielenosoi-
tuksessa telttaslummin asukkaiden 
puolesta. ainakin siihen olisi pitänyt 
pyytää neuvostolta lupa.

– omasta mielestäni en tarvinnut 
lupaa, koska aktiivisuus kuuluu tapaa-
ni tehdä työtä, Damon perustelee lähes 
parinkymmenen vuoden takaista toi-
mintaansa.  

Viisi kirkkoneuvoston jäsentä erosi, 
mutta Damon sai jatkaa työssään.

kirkon ääni politiikkaan
Vuonna 199� malcolm Damon perus-
ti eteläiseen afrikkaan kirkkojen neu-
vottelukunnan, jonka tarkoituksena 
on tuoda kirkon ääni poliittiseen pää-
töksentekoon. 

neuvottelukunnan työn tuloksista 
kysyttäessä Damon sanoo, että ne syn-
tyvät aina yhteistyönä.

merkittävin saavutus lienee sosiaali-
turvan laajentuminen koskemaan 
myös mustia. 

nykyisin Damon toimii kristillisen 
talouseettisen verkoston toiminnan-
johtajana etelä-afrikassa (the econo-
mic justice network of Fellowship of 
Christian Councils in southern afri-
ca). 

Verkostoon kuuluu yksitoista maa-
ta. se järjestää kirkoille koulutusta 
kaupan, talouden ja ruokaturvan ky-
symyksissä. 

Damonilla on selkeät näkemykset 
maailman kauppapolitiikasta.

– eU painostaa afrikan maita niille 
epäedullisiin sopimuksiin, kuten epa. 
Vapaakauppa tulisi rajata koskemaan 
vain tavaroita; palveluihin laajennet-
tuna se tuhoaa afrikan maiden talou-
det.

muutoksen pitää tulla
kaikkien kristittyjen pitäisi Damonin 
mielestä olla yhteiskunnallisesti aktii-
visia.

– kirkon työntekijän ei ehkä ole hy-
vä osallistua puoluepolitiikkaan, mut-
ta tämä ei merkitse passiivisuutta.

politiikan ja talouden päätökset vai-
kuttavat ihmisiin ja siksi myös kirk-
koon. 

– näemme juuri nyt, kuinka maail-
manlaajuinen talouskriisi vaikuttaa 
meihin kaikkiin ja ennen kaikkea 
köyhiin. Ruuan ja bensan hinnannou-
su on saanut ihmiset viimein ymmär-
tämään, että olemme menossa väärään 
suuntaan. elämäntapamme pitää 
muuttua, Damon vaatii rauhallisesti.

kirkot voivat tehdä paljon.
– ensinnäkin kirkot voivat korjata 

omia käytäntöjään, jos ne ovat epäeet-
tisiä. seurakunnissa voidaan järjestää 
koulutusta talous- ja ympäristöasiois-
ta. osana diakoniatyötä voimme nos-
taa keskusteluun epäkohtia ja esittää 
kysymyksiä päättäjille ja vedota hei-
hin.

– tavoitteena on vaikuttaa yhteis-
kunnan rakenteisiin, mutta se on hi-
dasta.

Virkaveljiä Malcolm Damon tapasi Papiston päivillä, kuvassa Lähetysseuran Hongkongin työntekijä Hannu Lätti ja Espoon piispa Mik-
ko Heikka.
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riikka MyllyS
seURakUntapastoRi, espoon 
tUomiokiRkkoseURakUnta

kutsun kuuleminen vaati lo-
pulta reilun irtioton sekä use-
amman keväisen hiihtolenkin 
ukko-Paavon mailla. kai hä-
nen haamunsa siellä minulle 
huhuili aholansaarta kiertäes-
säni.

minulta kysyttiin vähän aikaa sitten, 
mietimmekö me nuoret papit kutsu-
musta. onko se meille ollenkaan to-
dellinen kysymys? puhummeko siitä 
keskenämme? 

sisäisen kutsumuksemme kanssa 
kai painiskelemme enemmän tai vä-
hemmän opiskeluaikana. pohdimme, 
mihin suuntaan elämäämme rakentai-
simme ja mitä siltä haluaisimme. aka-
teeminen teologinen maailma on koh-
tuullisen kaukana seurakuntatyön ar-
jesta, sen iloista ja suruista. 

minut opiskelijaelämä imaisi mu-
kaansa niin, että lukioaikana koettu 
pappiskutsumus hautautui luentosali-
en nurkkaan, eikä seurakuntaharjoit-
telukaan sytyttänyt sitä uuteen roi-
huun. asia alkoi tulla ajankohtaiseksi 
vasta useampi vuosi valmistumisen jäl-
keen. 

ulkoisen kutsun 
metsästys
oman kutsumuksen pohdiskelua käy-
dään opiskeluaikana, mutta pappis-
kutsumukseen päätyneiden osalta val-
mistumisen jälkeen alkaa ulkoisen 
kutsun metsästys. kuka minut ottaa 
töihin? millaisia töitä haluan, saan tai 
joudun tekemään? mihin päin suo-
mea suunnistan? 

jalka pitää saada oven väliin, jotta 
on asiaa pappisvihkimykseen. etelä-

suomessa työt ovat tiukassa ja haluk-
kaita on paljon. muualta töitä löytyy 
helpommin. 

päätöstä voi kuitenkaan harvoin 
tehdä pelkästään optimaalisen työti-
lanteen mukaan. työnhakua pohties-
sa joutuu miettimään mahdollisen per-
heen tilannetta. missä puoliso on töis-
sä, löytyykö molemmille töitä, missä 
on suku? 

entä jos ensin on kyse lyhyestä sijai-
suudesta, minne tie vie sen jälkeen? 
minne voi lopulta asettua? 

näiden kysymysten kanssa kamp-
pailin myös itse. helsingissä opiskel-
leena elämä on jo alkanut rakentua 
etelään. kämpästä on alkanut tulla ko-
ti, ystävät olivat pitkälti täällä, eikä 
puoliso suostunut ajattelemaankaan 
työpaikan vaihtamista. 

olisi myös kivaa, jos työmatka olisi 
kohtuullinen. ihannetapauksessa voi-
sin kulkea työpaikalle julkisilla, ja au-
ton ostoa voisi lykätä pitkälle tulevai-
suuteen. Vaihtoehdot olivat kohtuulli-

sen vähissä, espoota tai Vantaata kau-
emmas olisi jo huomattavasti vaike-
ampi liikkua.

olin onnekas, sain töitä espoosta ja 
minut vihittiin espoon hiippakunnan 
papiksi. Ulkoinen kutsu oli käynyt ja 
sisäinenkin oli tarpeeksi vahva va-
kuuttaakseen piispan. opiskelut ovat 
onnellisesti takanapäin ja vihkimyskin 
on saatu. 

sitten vain työntekoon, kutsuaan to-
teuttamaan!

alkumatkan arki raskas, 
eväät ohuet
ensimmäisinä työvuosina on monen 
papin kutsumus kovilla. harvoin al-
kumatkaa voi käyttää kunnolliseen 
lämmittelyyn ja myös työ itsessään on 
uutta. 

kastamista harjoittelee vain kasta-
malla, hautaamista hautaamalla. sa-
malla olisi hyvä ehtiä tutustumaan työ-
tovereihinsa.

 arkinen aherrus ja tehtävistä sel-
viytyminen vievät mukanaan. päivät 
ovat työtä täynnä. teologista sivistystä 
pitäisi vaalia ja henkilökohtaisille hen-
gellisille harjoituksille etsiä aikaa. 
töistäkin pitää ehtiä toipua. Väsymys 
ja uupumus uhkaavat. 

tässä vaiheessa kutsumus näyttää 
kieron puolensa. harvoin se tukee 
meitä, kun sisäinen äänemme kehottaa 
yrittämään vielä kovemmin, puserta-
maan ja punnertamaan, joskus jopa 
jaksamisen äärirajoilla. 

mahdollisessa määräaikaisessa työ-
suhteessa ponnistelemme tehdäksem-
me hyvän vaikutuksen. olemme kilt-
tejä ja uhraudumme, niin että ehkä 
joskus voisimme saada vakituisen pai-
kan. 

omalla 
paikalla
lopulta oma paniikkini hellitti, kun 

minne tie vie nuoren papin?

Riikka Myllys

markus asunta 
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muistin, että meidät on kutsuttu juuri 
sellaisina kuin olemme. kutsumuk-
semme mukaan me riitämme vain it-
senämme. minulla on oikeus ottaa 
rauhassa aikaa oppimiseen ja asioiden 
sisäistämiseen.

joidenkin vuosien päästä työt alka-
vat olla tuttuja, turvallisia rutiinejakin 
on syntynyt. silloin toivottavasti on jo 
oppinut vastaamaan omasta jaksami-
sestaan ja rajojen tekoakin on ehtinyt 
harjoitella. ehkä sitten kutsumus lois-
taa edessämme entistä kirkkaammin – 
kuin jouluyön tähti johdattaen meitä 
ilolla tekemään sitä työtä, johon mei-
dät on luotu ja kutsuttu.

en tiedä, kuinka paljon nuoret papit 
kutsumustaan pohtivat tai siitä puhu-
vat. en kuitenkaan usko, että eten-
kään ensimmäisinä vuosina ilman kut-
sumusta jaksaa papin työn vaatimuk-
sia ja odotuksia. 

Välillä kutsumus voi olla kadoksis-
sa, ja silloin työ tuntuu tyhjältä puur-
tamiselta ja raatamiselta. sitten se taas 
ilmaantuu, ja työhön löytyy iloa, rie-
mua ja nautintoa. silloin muistaa taas, 
miksi tähän työhön onkaan halunnut. 
sillä työstä riippumatta sitähän kutsu-
mus on: tunne että on omalla paikal-
laan, omana itsenään ja voi työsken-
nellä omia lahjojaan hyödyntäen. 

sitä myös toivoisin meille jokaiselle 
muistutettavan puurtamisemme kes-
kellä.

Sä oot outo tyttö, kun sä valitset mut, 
Vaikkei mua oo koskaan kukaan 
kohdannut. 
Ja sä tiedät et mä oon vaan minä enkä 
joskus edes sitä,
Mut sä sanot et se riittää, ei sen enem-
pää, se siitä.

Marzi Nyman, 
Outo tyttö

k U t s U m U s t Y ö s s ä ?

40-VUOTISJUHLASEMINAARI 5.–6.3.2009
Hotelli Cumulus Pinjan Olympia-sali, Satakunnankatu 10, Tampere

Seminaariesitelmien aiheina uskontojen muuttuva asema Euroopassa, kirkon toiminnan muutokset, herätysliikkeet,
uskonnot Suomessa, kirkkoon liittyminen, rippikoulu, kasvu kirkon työntekijäksi, paneelikeskustelu kirkon

tulevaisuudesta.
Iltajuhlassa 5.3. julkistetaan Kirkon tutkimuskeskuksen historiikki

ks. lisätietoja www.evl.fi/ktk

Edullinen, tasokas
BED AND BREAKFAST -palvelu
Rooman keskustassa, Pietarinkirkon 
läheisyydessä. 

Erinomainen majoitusmahdollisuus 
kirkolliselle kulttuurimatkailijalle kaikkina 
vuodenaikoina.
Kolmen huoneen kattoterassiasunto. Upea 
näköala yli kaupungin. Omat kylpyhuoneet, 
jääkaapit, TV, ilmastointi/lämmitys.
Hyvät liikenneyhteydet kaikkialle kaupunkiin. Liikenteen äänten 
tavoittamattomissa nukut yösi rauhassa, syöt aamiaisen 
kattoterassilla ihaillen ikuisen kaupungin siluettia!
Suomalainen emäntä vastaa sähköpostiin: acasadiada@gmail.
com
Internet: http://www.homelidays.com/roma/bedandbreakfas-
t175784en1.htm

Hinta ajankohdasta riippuen 70–90 € / 2 henk. / yö
Tiedustelut puh. 050 3649316.

Capella 6
lmestynyt

Huippumenestys maailmalla!
Jo yli 300 000 rekisteröitynyttä

käyttäjää. Nyt täysin suomenkielisenä

Imuroi itsellesi ilmainen demo,
tai tilaa kotisivuiltamme:

www.emrone.fi
puhelin: 0400 264 393

EMRONE, Ahlströminkatu 20 A, 68600 Pietarsaari
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ensimmäinen suomen kirkon pappis-
liiton jäsenlehti ilmestyi liiton �0-vuo-
tisjuhlan yhteydessä tammikuussa 
19�8. pappisliiton johto ilmoitti ryhty-
vänsä julkaisemaan ”viestisanomaa” 
määräajoin, mutta ilman mitään en-
nakkositoumusta.

julkaisun pyrkimyksenä oli ajaa 
pappien ammattiasioita sekä lujittaa 
suomen papiston yhteishenkeä. todet-
tiin, että lehti ilmestyy tarpeen vaaties-
sa, mutta voidaan ajatella myös sään-
nöllisiä ilmestymisaikoja varsinkin 
sitten, kun paperitilanne helpottaa.

aiemminkin oli jo papeille lähetet-
ty kiertokirjettä, jossa tiedotettiin jä-
senmaksujen keräämisestä, stipendi-
en anomisesta ja muista tarpeellisista 
asioista. ensimmäisenä vuonna lehti 
ilmestyi kuusi kertaa ja siinä oli 1� 
sivua. 

jo ensimmäisessä lehdessä tärkeä-
nä sisältönä oli pyhäpäivien tekstien 
käsittelyä -palsta. ensimmäiset 
tekstinselitykset olivat kirjoittaneet 
aimo t. nikolainen, esko haapa 
ja aarre lauha. 

jäsenlehdessä julkaistiin tiedo-
tusten lisäksi myös haettavana ole-
vat pappien virat. pikku-uutisia 
julkaistiin sekä kotimaasta että ul-
komailta.

esimerkkejä tiedotuksista:
- järvenpään seurakuntaopistolla 
sijaitsevasta teologisesta keskus-
kirjastosta lainataan kirjoja maa-
seudulla asuville papeille posti-
tuskuluja ja �0 markan toimitus-
maksua vastaan. 
- eräs virkaveli Ruotsista halu-
aa vaihtaa hyvässä kunnossa 
olevan papinpukunsa suomalai-
siin lapikkaisiin. 
- Ruotsin nuorempien pappien yhdis-
tys kerää puheenjohtajansa tri ove 

jäsenlehti 60 vuotta sitten
hasslerin johdolla käytettyjä papinpu-
kuja, kauluksia ja lipereitä. näin saa-
dut lahjat jaetaan ilmaiseksi kipeim-

mässä tarpeessa oleville pappisliiton 
jäsenille. 

Ensimmäisen jäsenlehden pääkirjoituksen oli kirjoittanut puheenjohtaja 
Paavo Virkkunen.

jäsenlehti 1/1948
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jukka SoiSalonSoininen
VaRatUomaRi, asiantUntija-
matkanjohtaja, Helsinki

lounais-Puolassa Bielsko-Bia-
lassa ja etelämpänä vuorialueil-
la luterilaisen kirkon toiminta 
on vireää – asuuhan puolet 
Puolan luterilaisista siellä. Puo-
lan luterilaisessa kirkossa on 
hyvin kotoinen olo, osa virsis-
täkin on yhteisiä. mutta kato-
listen tavoin myös luterilaiset 
täyttävät sydäntä sykähdyttä-
vällä tavalla kirkkonsa messu-
aikaan. 

Ymmärtääkseen puolaa ja puolalai-
suutta on mentävä historiassa taakse-
päin Venäjän, preussin ja itävallan to-
teuttamiin puolan jakoihin 177�–1918. 
sen ajan kansallisromantiikka esitti 
puolan euroopan hylkäämänä, ristiin-
naulittuna kristuksena. tämä päättyi 
vuonna 1989, jolloin solidaarisuus-
ammattiliike nousi maan alta, puola 
liittyi natoon ja sitten eU:hun, siihen 
eurooppaan, johon maa aina oli kult-
tuurisesti kuulunut.

Vaikeina vuosina kirkko oli turvana 
puolalaisille. tällöin puolalaisuus ja 
puolan kulttuuri kietoutuivat erotta-
mattomasti katolisuuteen. tämän täy-
densi stalin siirtäessään puolan ii 
maailmansodan jälkeen askeleen län-
teen. 

monikansallisuutta suosi 1�00-lu-
vulla kuningas kasimir suuri kutsues-
saan euroopan vainotut juutalaiset 
puolaan. marsalkka pilsudskin puo-
lassa (1918–19�9) oli vähemmistöjä 
noin �0 prosenttia. 

stalin teki puolasta lähes puhtaan 
kansallisvaltion. Ukrainalaiset, liettu-
alaiset ja valkovenäläiset jäivät itära-
jan taakse. saksalaiset pakenivat maas-
ta. neuvostoliitosta palanneet noin 
�00 000 puolan juutalaista pakotettiin 
muuttamaan sosialistisesta puolasta 
Usa:han ja israeliin. Vielä saksalaisi-
na itseään pitävät pääsivät länteen 
1970-luvulla. 

puolalaiset olivat katolisia ja katoli-
set puolalaisia. Venäläiset olivat orto-
dokseja, saksalaiset luterilaisia.

sosialistinen Puola
sosialismin aikana katolinen kirkko 
osana puolalaisuutta kristallisoitui 
myös poliittiseksi voimaksi. näin siitä-
kin huolimatta, että kirkon ja valtion 
yhteiselon peruskivi oli, että kirkko ei 
puutu politiikkaan eikä valtio myös-
kään tule alttarille.

kirkon vahvuuden johdosta puola 
oli ainoa sosialistimaa, jossa mielipi-
teen vapaus ja keskustelu eivät tukah-
tuneet.

Rajat löytyivät, kun kirkko puuttui 
sosialismin perusteisiin. näin teki isä 
popieluszko kertoessaan saarnassaan 

seurakuntalaisestaan, jolta salainen 
poliisi vaati palveluksia. popieluszko 
murhattiin vuoden 198� sotatilan aika-
na.

järjestelmälle popieluszko oli vaa-
rallisempi kuolleena kuin elävänä: 
��0 000 puolalaista osallistui hautajai-
siin ja koko kansa yhteiseen suruun. 
moskovan järkytykseksi syylliset polii-
siupseerit tuomittiin vapausrangais-
tuksiin.

Puolalainen paavi
Vielä pahempaa moskovalle oli kra-
kovan kardinaalin karol Wojtylan va-
linta paaviksi lokakuussa 1978. puola-
laisille johannes paavali ii oli ylösnou-
semus toivottomuuden alhosta. Yri-
tyksistä ja lupauksista huolimatta puo-
lalaiset eivät olleet saavuttaneet vapa-
uksia.

kesäkuussa 1979 paavi teki ensim-
mäisen matkan kotimaahan ja julisti 
puolalaisilleen: ”olkaa vapaita.” sano-
ma oli syvästi uskonnollinen, mutta 
puolalaiset lukivat rivien välistä myös 
poliittisen vapauden sanoman. 

paavi lausui: ”työläinen ei ole vain 
tuotannon väline.” hän sen tiesi. hän 

sisarkirkkomme 
katolisessa Puolassa 

k i R k k o  p U o l a s s a

Kirkkoherra Jan 
Byrt perheineen toi-
voo ystävyysseura-
kuntaa Suomesta.
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oli sodan aikana töissä kivilouhokses-
sa. hän oli myös palvellut kirkonmie-
henä kansaansa sosialistisessa puolas-
sa. 

nämä työläiset perustivat vuonna 
1980 solidaarisuuden. Yhtenä perus-
vaatimuksena he saivat sunnuntaimes-
sun puolan radioon.

kirkon asema Puolassa
juttu sosialismin ajalta kertoo puola-
laisesta, joka ei suostunut polvistu-
maan kirkossa. selvisi lopulta, ettei 
hän ateistina voinut niin tehdä. hän 
kuitenkin tuli kirkkoon, koska oli hal-
lituksen vastustaja.

puolan astuttua 1990 euroopan va-
paiden kansojen pariin uskonnon 
epäiltiin menettävän asemiaan puola-
laisten sydämissä. näin ei kuitenkaan 
tapahtunut. 

näin tapahtunut myöskään paavin 
kuoltua �00�. Varmaan hänen vahvas-
ti puolalaisia puhuttanut moraalinen 
koodinsa on se ankkuri, jonka varaan 
puolalainen voi kiinnittyä keskellä 
mullistuksia ja sopeutumista vapau-
teen ja demokratiaan.

Vähemmistökirkot
noin �8 miljoonasta puolalaisesta 9� 
prosenttia ilmoittautuu katoliseksi. 

noin puolet heistä käy säännöllisesti 
messussa.

ortodoksinen vähemmistökirkko, 
noin �00 000 uskovaisineen, toimii lä-
hinnä itä-puolassa ukrainalaisten ja 
valkovenäläisten keskuudessa. 

evankelis-augsburgilaiseen (luteri-
laiseen) kirkkoon kuuluu lähes 100 000 
puolalaista. se ei ole saksalainen, vaan 
puolalainen vähemmistökirkko. 

Vastauskonpuhdistus 1�00-luvulla 
toi suuria vaikeuksia luterilaisille puo-
lassa. olojen kohennuttua 1800-luvul-
la ja 1918–19�9 itsenäisyyden aikana 
kirkko kohtasi uusia vaikeuksia sosia-
listisessa puolassa. 

kun sosialistisen painostuksen aika-
na puolalaisuus ja katolisuus käsittei-
nä lähestulkoon yhtyivät, oli puolalais-
ten luterilaisten ”saksanuskoisten” ase-
ma tukala. Vaikka valtio ei ollut suo-
pea katolisellekaan kirkolle, se kuiten-
kin antoi katolisille luterilaisten kirk-
korakennuksia. näitä kirkkoraken-
nuksia on vasta 1990-luvulla alettu 
saada takaisin. 

johannes paavali ii ei aluksi puolas-
sa vieraillessaan ottanut yhteyksiä vä-
hemmistökirkkoihin, mutta viimeis-
ten vierailujen aikana pidettiin kaik-
kien kirkkojen ekumeeninen messu.

euroopan puolesta
Yksi pienimmistä luterilaisista seura-
kunnista on salmopol szczyrkissä. 

seurakunnan kirkkoherra jan Byrt 
tuo habitukseltaan ja otteiltaan eläväs-
ti mieleen Don Camillon. hän on saa-
nut aikaiseksi vuorilleen eurooppa-
alttarin. alttari on rakennettu eri puo-
lilta eurooppaa tuoduista kivistä, suo-
mestakin. 

ensimmäinen ekumeeninen rukous 
euroopalle pidettiin alttarin äärellä 
syyskuussa �008. puolalaiset eivät ha-
lua olla mukana euroopan kohtalois-
sa ainoastaan hankalana eU-maana. 

puola myös rukoilee yhteisen eu-
rooppamme puolesta.

Jukka Soisalon-Soiniselle Puola on tuttu 
jo 1970-luvun alusta. Hän on perheineen 
asunut Puolassa 1990–2002. 
Soisalon-Soininen järjestää asiantuntija-
matkanjohtajana matkoja erityisesti Puo-
laan, Ranskaan ja Ukrainaan, muun 
muassa seurakuntaryhmille. Uutena 
suuntana on Unkari. 
Hän opastaa Helsingissä, Suomenlinnas-
sa ja Porkkalan alueilla. Hän myös luen-
noi edellä mainituista aiheista seurakun-
tien tilaisuuksissa.

salmopolin seurakunta samoin kuin 
krakovan ja Lasowicen (opolen lähel-
lä) luterilaiset seurakunnat etsivät ystä-
vyysseurakuntaa suomesta. kaikki kol-
me seurakuntaa ovat valmiita ottamaan 
vastaan vaikkapa rippikoululeiriryhmiä 
ja satunnaisia kulkijoita vierastaloihin-
sa, krakovan seurakunta vasta vuoden 
2009 lopulla uuden vierastalon valmis-
tuttua.
Ystävyysseurakunnasta kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä: jukka.soisalon-
soininen@kolumbus.fi, puh. 050 501 
5450.
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kasteen lahja
Sanna kiviluoto

e
lämämme tärkein tapahtuma on suurimmal-
la osalla meistä jo takanapäin. kaiken lisäksi se on 
tapahtunut niin, ettemme itse ole olleet kovin tarkas-
ti tietoisia siitä, mitä tapahtuu, saati että olisimme it-

se vaikuttaneet tuohon hetkeen.
tarkoitan tietenkin kastehetkeä. siinä jumala kutsuu 

meidät nimeltä mainiten liittoon kanssaan. kasteessa meil-
le lahjoitetaan lahjoista suurin: pelastus, iankaikkinen elä-
mä jumalan yhteydessä. 

kaikista muista lahjoista – terveydestä, perheestä, rak-
kaista ystävistä, tiedosta ja taiteista, itse elämästäkin – jou-
dumme kuolemamme hetkellä luopumaan, mutta kasteen 
lahjat saamme mukaamme. kristuksen lunastus on pääsy-
lippumme ikuisuuteen, jumalan perintöosa meille jokaisel-
le.

kastevesi on maljaan laskettaessa aivan tavallista, puh-
dasta vettä. ainakin rippikoululaisilla on usein se käsitys, 
että kun kastejuhlaa vietetään kotona, pappi tuo veden mu-
kanaan. he ajattelevat, että kasteveden täytyy olla jotain 
erikoista, pyhää vettä, jota ehkä myydään jossain salaperäi-
sessä paikassa, kenties siellä, missä ehtoollisleipiäkin myy-
dään. 

jotenkin he ovat oikeassakin. Vesi itsessään on samaa vet-
tä, jota me juomme. se on vettä, joka tulee vesijohtoverk-
koa pitkin jokaiseen kotiin, mutta kun se yhdistyy jumalan 

sanaan, siitä tulee jotain erityistä. pyhässä kastevedessä on 
läsnä jumala itse.

kasteen vaikuttavuus ei perustu sen toimittajan, 
papin, uskoon. se ei perustu kastettavan uskoon. se ei pe-
rustu vanhempien eikä kummien uskoon. 

toki on hyvä, jos nämä kaikki tietävät, mitä ovat teke-
mässä: sakramenttia ei tule käyttää varmuuden vuoksi tai 
kevein perustein. se, joka kasteessa vaikuttaa, on kuitenkin 
jumala itse. hänen lupauksensa ja käskynsä antavat kas-
teelle sen voiman. 

päätöksen meidän kristityiksi tulemisestamme ovat teh-
neet vanhempamme. suomessa suurin osa kristityistä on 
lapsina kastettuja. kaste on ainutkertainen tapahtuma, 
kuin vesileima, jota ei voi pyyhkiä pois myöhemmin – ei 
edes kirkosta eroamalla. 

eikö ole väärin tehdä päätös näin tärkeässä asiassa ilman 
asianosaisen itsensä suostumusta? ja toiseksi, pidämmekö 
kastetta jonkinlaisena maagisena merkkinä, joka vaikuttaa 
väistämättä, tarkoitan ilman kastetun itsensä suostumus-
ta?

ensimmäisenä on kysymys lasten kastamisen oikeutuk-
sesta. markuksen evankeliumissa on kohta, jossa äidit tuo-
vat lapsiaan jeesuksen luo. opetuslasten kielloista piittaa-
matta jeesus käskee heitä rohkeasti eteenpäin. hän ottaa 
lapset luokseen ja siunaa heitä, vieläpä asettaa heidät kristi-
tyn esikuviksi. 

alusta asti kirkossa on ollut tapana kastaa myös lapsia 
vanhempien pyynnöstä luottaen siihen, että kristillisestä 
kasvatuksesta huolehditaan lapsen kasvaessa. osalliseksi 
pelastuksen liitosta ei varmasti voi päästä liian aikaisin.

toiseksi kaste nimenomaan jumalan tekona korostuu 
lasta kastettaessa. kukaan ei voi kuvitella, että vastasynty-
nyt kykenisi antamaan mitään lisää kasteen armolahjaan. 

kun aikuinen omasta tahdostaan pyytää kastetta, se tun-
tuu hänen omalta ratkaisultaan. ja kuitenkin kaikki usko 
on jumalan tekoa. Yksikään langennut ja syntinen ihminen 
ei omassa voimassaan kykene kääntymään jumalan puo-
leen. ainoastaan jumalan hengen voimasta ihminen kään-
tyy etsimään luojaansa. 

kasteessa meille lahjoitetaan myös usko, ja niin täyttyy 
kristuksen sana: ”joka uskoo ja kastetaan, on pelastuva.” 
lapsikaste tuo selkeästi esiin sen, että jumala kutsuu meitä 
ennen kuin me edes etsimme häntä: me emme valitse, vaan 
tulemme valituiksi.

lapsikasteessa on ainoastaan se hankala puoli, että me 
emme itse muista tilanteesta mitään. ihmisellehän on luon-
teenomaista vedota tärkeissä asioissa omaan kokemukseen: 
”näin sen omin silmin.” kasteemme kohdalla emme voi 
vedota omaan muistiimme. 

11.1.
kaSteen laHja
1. sunnuntai loPPiaisesta
Liturginen väri: valkoinen
Lk. 3:15–18, 21–22
Virret: 233:1–3, 129, 217, 178, 232, 215:5, 6
Muuta musiikkia: Vkl 80�, 808, 810, RkV �8, �9, 
�78, �81, �8�, ml 88, lV 71, 7�, lkm 179, kunin-
kaanniemi: liiton merkki (proprium), Gesius: nyt 
veljet, siskot, veisatkaa (hymnale)

Virsi ja musiikkivinkeistä
virsien järjestys on seuraava, ellei toisin mainita: alkuvirsi, kiitos-
virsi, päivän virsi, uhrivirsi, ehtoollisvirsi ja päätösvirsi. kiitosvirsi 
jää pois paastonaikana.
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18.1.
jeeSuS ilMaiSee juMalalliSen 
voiManSa
2. sunnuntai loPPiaisesta
Liturginen väri: vihreä
Mk. 1:14–15
Virret: 340, 129, 175, 416, 226, 367:1, 5
Muuta musiikkia: RkV ��9, ��7, ml �7, 1�00-l: kun 
kuihtui toivo maailman (hymnale), taizé: jeesus 
kristus on juhlariemu, Ritakorpi: Vastausmusiikki 
uruille (proprium), Yli-annala: siionin tähden mi-
nun on puhuttava (proprium)

syrjästä näkee 
selvemmin
Pauliina kainulainen

j
ohdantosanat. minulle markus on rakkain 
evankeliumeista. siinä viehättää evankelistan konstai-
lematon tyyli, joka ehkä liittyy siihen, että näiden kir-
joitusten ajallinen etäisyys jeesukseen on evanke-

liumeista pienin.
mk. 1:1�–1� on kuin johdantosanat koko evankeliumiin, 

kaikkiin jeesuksesta muistiin talletettuihin asioihin. jeesus 
ei tullut julistamaan itseään, vaan jumalan valtakunnan lä-

elämässämme tulee ahdistuksen aikoja, kamppai-
lemme epäilysten kanssa ja mietimme: ”olenkohan lain-
kaan oikea kristitty? ei kai sentään näin huono, syntinen 
tai penseä ihminen voi jumalalle kelvata.” etsimme sisim-
mästämme vahvaa, käänteentekevää uskonkokemusta – 
emmekä löydä. silloin meidän tulisi muistaa kasteemme 
hetkeä ja siitä nimenomaan jumalan lupausta: ”minä olen 
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” 

tämä lupaus on voimassa aina, meidän tuntemuksistam-
me riippumatta. kristuksen työtä eivät voi tehdä tyhjäksi 
mitkään ihmisen epäilykset, ei syntisyys, ei edes itse paho-
lainen. meidän kokemustamme luotettavampi todistus on 
jumalan sana, se pysyy ikuisesti ja muuttumattomana.

onko sitten niin, että kun ihminen kerran on kastettu, 
hän automaattisesti pääsee kuoltuaan taivaaseen? miksi sit-
ten kehotetaan tekemään parannusta, käymään kirkossa, 
rukoilemaan, auttamaan lähimmäisiä ja uskomaan ja kaik-
kea sitä, mitä yleensä saarnataan? 

luther, joka voimakkaasti puhui jumalan työstä ja ihmi-
sen kykenemättömyydestä tehdä yhtään mitään oman pe-
lastuksensa eteen, varoitti myös väärästä varmuudesta. kas-
te ei oikeuta hengelliseen velttouteen. päinvastoin ja kah-
destakin syystä. 

ensinnäkin jo pelkän kiitollisuuden pitäisi kannustaa 
meitä kristuksen seuraajiksi, tekemään hyvää lähimmäisil-
lemme ja elämään jumalan tahdon mukaista elämää. kas-
te on elämänmittainen ohjelmanjulistus, kutsu lähteä mu-
kaan toteuttamaan jumalan mielen mukaista maailmanjär-
jestystä jo tässä ajassa. kasteemme varassa uskallamme 
heittäytyä vaihtoehtoiseen elämäntapaan, vallankumouk-
sellisiksi jumalan valtakunnan puolesta.

toiseksi luther muistutti siitä, että pelastettukin ihmi-

nen on edelleen ihminen, siis syntinen. täydellisiä ja pyhiä 
meistä tulee vasta uuden luomisen päivänä. siihen asti meis-
sä on hengissä ja enimmäkseen vielä voikin hyvin oma itse-
käs ihmisluontomme, joka kaikin tavoin kapinoi jumalaan-
sa vastaan. 

kasteemme ansiosta meillä on kuitenkin käytös-
sämme tehokkaita aseita: lopullinen voitto on jo saatu, mei-
dän tehtävämme on enää kukistaa itsekkyyttämme päivit-
täisannoksina. 

Vaikka joudummekin joka päivä tunnustamaan, ettem-
me kykene tekemään sitä hyvää, mitä tahtoisimme, jo sen 
huomaaminen on osoitus pyhän hengen työstä meissä. 
kasteen armo auttaa meitä tekemään parannusta itsekkyy-
destämme. Vaikka tie tuntuu pitkältä ja joskus epätoivoi-
seltakin, toivoton se ei ole, kun emme joudu taistelemaan 
oman voimamme varassa. 

pyhä henki lahjoittaa meille päivittäin uskoa ja rakkaut-
ta jaksaaksemme elää tässä maailmassa.

minä olen teidän 
kanssanne joka PäiVä 

maailman loPPuun asti.” 
tämä luPaus on Voimassa aina, 

meidän tuntemuksistamme 
riiPPumatta.

”

”
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heisyyttä, suurta aikojen käännettä. hän kehotti ihmisiä 
kääntymykseen, suuntautumaan koko olemuksellaan ju-
malaan. mitä tämä tarkoitti ja voisi tarkoittaa tänään?

jeesuksen sanoma on omalla tavallaan paikan teologiaa. 
tässä evankeliumin ydinkohdassa on tärkeää, että jeesus 
palasi Galileaan, omalle maalleen, syrjäiseen ja huono-
maineiseen Galileaan. itse asiassa juuri ennen kuin jeesus 
avasi suunsa julistaakseen kääntymystä, hän oli viettänyt 
neljäkymmentä päivää erämaassa. 

erämaa on ollut juutalaiselle kansalle ja kristityille 
kriisin ja uusien näköalojen paikka. kirkon kriisiaikoina 
monet ovat vetäytyneet erilleen, hiljaisuuteen, nähdäkseen 
tien eteenpäin. kenties elämme sellaista aikaa juuri nyt? on 
aika vetäytyä matkan päähän, pelkäämättä erämaan demo-
neja, jotta näkisimme selvemmin oman aikamme ja sen, 
miten jumalan valtakuntaa tulisi tänä päivänä kuuluttaa. 
henki itse ohjaa meidät erämaahan ja näyttää uudet mai-
semat.

syrjästä näkee selvemmin. jeesuksen lähipiiriä olivat ga-
lilealaiset köyhät kalastajat, kalastajakorttelien prostitu-
oidut, sairaat ja sorretut. heille jeesus julisti vapautusta, 
sorron päättymistä, ihmisarvon palautusta. 

tämän päivän saarnaaja tekee viisaasti, kun hän hakeu-
tuu työssään kaikkein kurjimpien luo ja kuuntelee heitä, 
kun hän kohtaa asunnottoman, velkaloukkuun joutuneen 
tai perheväkivallan uhrin. 

ehkä tätä saarnaa valmistellessasi voisit vähintään etsiä 
yhteistyön mahdollisuutta seurakuntasi diakonin tai erityis-
nuorisotyöntekijän kanssa. heidän kohtaamansa ihmiset 
voivat olla se paikka, jossa kohtaat kristuksen.

kääntymyksen vaade koskee yksittäistä ihmistä, mutta se 
koskee myös koko kulttuuriamme. kääntymys, metanoia, 
merkitsee koko ihmisen transformaatiota eli syvämuutosta. 
se on enemmän kuin synnintunto ja katumus. ei silti ettei-
kö tässäkin ajassa tulisi saarnata synti synniksi, esimerkik-
si luonnon tuhoaminen, ahneus, vihan lietsonta, maksetun 
seksin ostaminen tai insesti.

mutta pietistinen yksilökeskeisyys ei riitä. maapallon 
luonnon tasapaino on häiriintynyt ja ongelmien ydin on ih-
misen korvien välissä. myös kristittyjen tulee tarkistaa 
luontosuhdettaan, painottaa varjelemista enemmän kuin 
viljelemistä. 

suomalainen yhteiskunta natisee liitoksissaan, 
kun perheet pirstaloituvat, ihmisten mieli pirstaloituu ja vä-
kivalta purskahtaa esiin sattumanvaraisesti. tässä tarvitaan 
kulttuurista käännettä, siis kääntymystä. 

on arvioitava länsimaisen kulttuurin vääristymiä, aina 
antiikista ja valistusajalta saakka. on irtauduttava pirsta-
loivasta tavasta ymmärtää maailma ja väkivaltaa suosivista 
patriarkaalisista rakenteista. on irtauduttava perusteetto-
masta ylemmyydentunteesta suhteessa esimerkiksi alkupe-
räiskansoihin tai toisten uskontojen edustajiin. 

kristitytkin ovat monessa mielessä langenneet materia-
listisen ajattelun houkutuksiin, niin että kirkot ovat menet-
täneet mahdollisuutensa elää vastarinnan merkkeinä. kir-
kot ovat olleet hampaattomia, ja ne on työnnetty kulttuu-
rin marginaaliin. kun siellä nyt ollaan, kuunnellaan mitä 
henki puhuu ja tullaan uudistuneina takaisin, julistamaan 
jumalan valtakuntaa.

 pietistinen julistus yksilön parannuksenteosta on sinän-
sä tärkeää, sillä jumalan silmissä yksittäinen ihminen on ää-
rettömän arvokas. ihmisyys ei ole yliarvostettua, päinvas-
toin. jumala haluaa armollaan korjata ihmisen rikkoutu-
neet suhteet: suhteen jumalaansa, suhteen omaan itseensä 
(mukaan lukien omaan ruumiillisuuteensa ja seksuaalisuu-
teensa), suhteen lähimmäisiinsä ja luomakuntaan. 

jumalan valtakunta on sitä, että suunta kääntyy. se, mi-
kä ajautui erilleen ja hajosi, kootaan yhteen, palat sovitetaan 
paikalleen. tämän tekee jumala, mutta ihmisen osa on kii-
tollisena liittyä uuteen luomisen työhön.

jeesus ei julistanut itseään, mutta lopulta hänestä tuli kui-
tenkin tärkeä osa omaa sanomaansa, evankeliumia juma-
lan pelastuksesta jokaiselle ihmiselle ja kaikelle luodulle.

 jumalan Valtakunta on sitä, että suunta kääntyy. 
se, mikä ajautui erilleen ja hajosi, kootaan yhteen, 
Palat soVitetaan Paikalleen. tämän tekee jumala, 

mutta ihmisen osa on kiitollisena liittyä 
uuteen luomisen työhön.

”
”
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25.1.
jeeSuS Herättää uSkon
3. sunnuntai loPPiaisesta
Liturginen väri: vihreä
Mk. 1:29–39
Virret: 308, 126, 389, 380, 224, 296:1, 4
Muuta musiikkia: RkV �1�, ���, ���, schütz: en tah-
do, isä kaikkien (hymnale), praetorius: suo, herra, 
mulle uskoa (Cantionale 1), simojoki: tänään häneen 
uskon (nsV), minne voin mennä (ml), j. s. Bach: 
kantaatti allein zu dir, herr jesu Christ (BWV ��), 
Buxtehude: kantaatti Wenn ich, herr jesu, habe dich 
(nuotti: http://www�.siba.fi/kirkkovuosisoi/kkov/
wennich.pdf), telemann: kantaatti Warum verstell-
st du die Gebärden, suomennos: ikilähde laupeuden 
(skml 1��)

mistä usko syntyy?
jani kairavuo

m
arkuksen muutoinkin ytimekkään 
evankeliumin ensimmäinen luku alkaa napakasti 
kuvauksella johannes kastajasta sekä jeesuksen 
kasteesta ja koetuksesta. sen jälkeen siirrytään he-

ti jeesuksen julkiseen toimintaan. 
kapernaumin synagogassa hän tekee (markuksen evan-

keliumin mukaan) ensimmäisen julkisen ihmetekonsa: pa-
rantaa saastaisen hengen vaivaaman miehen. heti tuon ta-
pahtuman jälkeen siirrytäänkin sitten päivän evankeliumi-
tekstin kuvaamaan toiseen suureen ihmeeseen, pietarin 
kuumeisen anopin parantamiseen.

”jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi 
hänet jalkeille.” jakeen �1 kuvaama pietarin anopin paran-
taminen lienee vanhinta jeesuksen parantamiskertomusten 
kerrostumaa: se poikkeaa lyhyydessään muiden vastaavien 
kertomusten kaavasta. 

”jeesus meni hänen luokseen” muistuttaa, että paranta-
minen on aktiivista työtä, jossa aloitteen tekee jeesus itse. ei 
ihminen voisikaan omasta voimastaan parantua. parantua 
voi ainoastaan niin, että jumala tulee ihmisen luokse.

”otti häntä kädestä.” tiiviydessään nuo sanat kuvaavat 
selkeästi, miten jumala voi halutessaan toimia. jumalan 
poika ei tarvitse työkaluja tai apuvälineitä lääkärin työhön-
sä – vain kosketus riittää. 

jeesuksen kosketus on jumalallista, parantavaa kosketus-
ta. se parantaa sairaan taudeista ja saa pahat henget jättä-
mään riivatun.

”auttoi hänet jalkeille.” jokainen sitkeää kuumetta sai-
rastanut tietää, miten heikkoon kuntoon voi mennä jo muu-
tamankin päivän sairaana maattuaan. Vaikka itse kuume 
laskisikin, olo saattaa tuntua pitkään voimattomalta. 

Jeesuskaan ei vain parantanut pietarin anoppia kuu-
meesta, vaan auttoi hänet myös jalkeille. sitä samaa jokai-
nen kristitty varmaan toivoisi elämäänsä: jeesuksen roh-
kaisua, kannustusta ja apua lähteä toimimaan niissä tehtä-
vissä, jotka on häneltä saanut.

pietarin anopin vastaus ihmetekoon on esimerkillinen: 
”hän alkoi palvella vieraitaan.” näin tulisi jokaisen kristi-
tyn toimia. lähimmäisen ja jumalan palvelemisen tulisi ol-
la jokaisen kristityn iloista vastausta kaikesta siitä hyvästä, 
mitä on jumalalta elämäänsä saanut.

ihmetekoa seuraavana aamuna jeesus lähti talosta jo var-
hain ja meni yksinäiseen paikkaan rukoilemaan. samalla 
jeesus tuli antaneeksi tärkeän mallin meille kristityille. 

ensinnäkin jokainen aamu tulisi omistaa jumalalle. lut-
heruksen version mukaan: ”noustessasi aamulla vuoteesta 
siunaa itsesi pyhällä ristinmerkillä ja lausu: ’isän jumalan 
ja pojan ja pyhän hengen haltuun, aamen.’”

toisekseen jeesus hakeutui tiheään rakennetun kaper-
naumin ulkopuolelle nimenomaan yksinäiseen paikkaan. 
mekin tarvitsemme uskonelämäämme aikaa, tilaa ja rau-
haa. 

käsiteltävän pyhän johdantotekstissä todetaan: ”opetta-
malla ihmisiä ja parantamalla sairaita jeesus ilmaisee juma-
lallisen kirkkautensa. hänen ihmetekonsa ja niiden ihmis-
ten todistukset, jotka ovat saaneet tuntea hänen voimansa, 
herättävät kansallisuudesta riippumatta uskon häneen aut-
tajana ja Vapahtajana.” pitääkö tämä paikkansa?

rehellisyyden nimissä on todettava, että vaikka 
miten lukisin Raamatun kertomuksia jeesuksen suurista te-
oista tai vaikka olen monilla eri kielillä kuullut väkevää to-
distusta niiltä ihmisiltä, jotka ovat hänen voimansa saaneet 
tuntea, se ei riitä synnyttämään minussa uskoa.

tunnen suurta sympatiaa tuomaan kanssa: ”ellen minä 
näe hänen käsissänsä naulan reikää, ja pistä sormeani nau-
lain siaan, ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko” 
(Biblia, jh. �0:��).

enemmän kuin Raamatun tai ihmisten kertomukset jee-
suksen ihmeteoista minua puhuttelevat ne ihmiset, joiden 
teoista ja koko elämästä heijastuu usko jeesukseen. Uskoa 
minussa herättää se vanhus, joka viimeisillä voimillaan jo-
ka sunnuntai vaeltaa kohti jumalanpalvelusta. 

Uskoa minussa herättää se hymyilevä erityisopettaja, jo-
ka on kutsuttu rakastamaan kaikkein vaikeimmin rakas-
tettavia, ja se kerhonohjaaja, joka vuodesta toiseen jaksaa 
kutsua pojanviikarit nikkaroimaan lennokkeja pappilan 
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autotalliin.
opetuslasten lailla mekin voimme etsiä jeesusta. Voim-

me vaikka vetäytyä yksinäisyyteen ja rukoilla uskoa, lukea 
Raamattua ja kuulla todistusta. 

Viime kädessä usko on kuitenkin jumalan lahja meille, 
ei oman ponnistelumme tulos. ”ei oma voima riitä oikein 
elämään. Usko alkaa siitä, käsiisi kun jään.” (Vk �1�:�.)

1.2.
jeeSuS auttaa HädäSSä
4. sunnuntai loPPiaisesta
Liturginen väri: vihreä
Jh. 6:16–21
Virret: 307:1–4, 128, 482, 387, 227, 336:1, 3, 5 (ylistys/
päätös)
Muuta musiikkia: RkV ���, ���, �97, lV 8�, lkm 
1�8, 1��, ml ��, puhakka: älä pelkää (nsV), nikko-
la: jeesus ohjaa (skml 9�), schütz: ken tahtoo muu-
hun turvatkoon (hymnale), Gesius: oi herra, myrs-
ky suuri (Cantionale 1), korven-korpinen: evanke-
liumimeditaatio (proprium), hammerschmidt ja 
Buxtehude: kantaatti jesu, meine Freude

samassa veneessä ollaan
ilkka raittila

o
nko messu meille irrottautumista ajan tuulista 
ja maailman myrskyistä? suojaisa pakopaikka, hen-
kilökohtaista hiljentymistä ja rentoutumista vaati-
musten keskellä? tätäkin se voi olla, mutta juma-

lanpalveluksemme jää pahasti vajaaksi, jos se ei liity miten-
kään arjen todellisuuteen.

Yhteisvastuukeräyksen avauspäivänä on erityisen tärke-
ää, että meidän ihmisten elämänpiiri on läsnä messussa. päi-
vän aihe ohjaa muistamaan erityisesti hädässä olevia. olem-
me kaikki samassa veneessä. emme voi pudottaa kärsiviä 
veteen häiritsemästä hartauttamme ja jättää heitä jonkun 
vetten päällä kävelevän jeesuksen hoideltaviksi.

Ruokkimisihmeen jälkeen jeesus vetäytyi yksinäisyyteen. 
opetuslapset ehkä odottelivat jeesusta iltaan asti, mutta sit-
ten ei auttanut muu kuin astua veneeseen ja lähteä kohti 
päämäärää toiselle puolen järveä. oli pimeä. tuuli puhalsi 
ankarasti, vaahtopäät vaikeuttivat suunnassa pysymistä. 

jokainen joka on vastatuuleen soutanut pimeässä tai su-
mussa tietää, miten loputtomalta matka tuntuu. mutta ei 
auta hellittääkään, vaikka väsyttäisi. 

Diakoniatyön ulappa näyttää rannattomalta. Vastatuu-

leen saa tuon tuostakin ponnistella tosissaan. aalto seuraa 
toistaan ja pärskeet lyö. Välillä tulee hätä: onko suunta ol-
lenkaan oikea?

arvioijia riittää ja niitä, jotka vahvistavat kyselyä: onko 
tässä mitään tolkkua? onko tämä lainkaan kirkon työtä? 
onko tässä jeesus mitenkään matkassa?

eikö se ole jumalan suurta luottamusta, että hän on an-
tanut meille tehtävän ja lähettänyt meidät keskelle tätä 
maailmaa palvelemaan? jos herra usein kätkeytyykin, sa-
massa veneessä ollaan. jeesus ei tule pelottelemaan yhä uu-
silla vaatimuksilla. 

”minä tässä olen, älkää pelätkö.” ja ranta onkin aivan lä-
hellä. 

”tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uu-
vuttamat. minä annan teille levon.” elämän vaahtopäitten 
keskellä meillä on varma ja näkyvä merkki: kristus antaa 
meille itsensä pyhässä ehtoollisessa.

alttarille tuomme taakkamme ja sieltä lähdemme palve-
lemaan, armosta ja levosta käsin. me kaikki, ei vain diako-
nian ammattilaiset. jeesus auttaa hädässä meidän kauttam-
me. ”aina suuntaa kysyn, tiedän määränpään.”

Vaikka soutaa selkä menosuuntaan, näkee peränpitäjän. 

eikö se ole jumalan 
suurta luottamusta, että 

hän on antanut meille 
tehtäVän ja lähettänyt meidät 

keskelle tätä maailmaa 
PalVelemaan? jos herra 

usein kätkeytyykin, 
samassa Veneessä ollaan. 

”minä tässä olen, 
älkää Pelätkö.

”

”
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8.2.
kriStuS, juMalan kirkkauden Säteily 
kynttilänPäivä
Liturginen väri: valkoinen, ma – la vihreä
Lk. 2:22–33
Virret: 48:1–5, 727, 543, 185:1–3 (saarnavirsi), 447, 
229, 49
Muuta musiikkia: Vkl 80�, RkV �7, �79, lV ��, 
schütz: nyt sion, kammiosi (hymnale), Gesius: nyt, 
herra, rauhaan lasket mun (Cantionale �), Rintamä-
ki: jumala on valo (proprium), hulkkonen: herra, 
nyt sinä lasket, (kv. motetteja sekakuorolle, skml), 
kankainen: simeonin kiitosvirsi (Fazer), Gustafsson: 
Canticum simeonis (sulasol 19�), Buxtehude: kan-
taatti herr, nun lässt du deinen Diener, Bach: kan-
taatti ich habe genug (BWV 8�)

jeesusvauva 
jerusalemissa
kalervo Salo

j
eesuksella Ja johannes kastajalla on luukkaan 
lapsuuskertomuksessa paljon yhteistä. molempien syn-
tymää edelsi enkelin ilmoitus, ja kumpikin ympärilei-
kataan kahdeksan päivän vanhana.

luukkaan lapsuuskertomuksille onkin tyypillistä koros-
taa, että kaikki tapahtuu Vanhan testamentin lain säädös-
ten mukaisesti. Vauvat ympärileikattiin juutalaisen hurs-
kauskäytännön vaatimalla tavalla kahdeksan päivän ikäisi-
nä. 

jeesus sai aikansa yleisen heprealais-aramealaisen nimen, 
joka käännettynä tarkoitti ”jahve pelastaa”. sama nimi oli 
muun muassa joosualla, mooseksen seuraajalla.

meidän kannaltamme jeesuksen ympärileikkauksella ei 
taida olla juurikaan hengellistä merkitystä. olemmehan 
omaksuneet paavalin opetuksia mukaillen varsin joustavan 
suhtautumistavan Vanhan testamentin lakiin. emme nou-
data ravintomme suhteen tai muutoinkaan puhtaussääntö-
jä, emme ympärileikkauta lapsiamme emmekä vietä sapat-
tia. 

moraalikysymysten alueella seuraamme, ainakin osittain, 
Vt:n lain ohjaamalla tiellä. tässä kohdin voisi siis saarnas-
sakin pohtia, mikä oikein on tooran merkitys kristityn teo-
logiassa tai elämässä. luterilaisittain voi kysyä, missä mää-
rin Vt sisältää muuttumatonta uskon ydintä ja missä koh-

din taas rakkauden alueeseen kuuluvia muuttuvia säädök-
siä. 

lain noudattamisen yksityiskohdat eivät kaikilta osin ol-
leet kirjoittajalle selkeitä. luukas puhuu heidän (monikos-
sa) puhdistautumisestaan, vaikka ainoastaan äiti oli synny-
tyksen jälkeen epäpuhdas. poikalapsen syntymän jälkeen 
epäpuhtaus kesti �0 päivää ja tytön jälkeen 80 päivää. 

Vt:n laki määräsi uhraamaan karitsan ja kyyhkysen – 
toisen polttouhriksi ja toisen syntiuhriksi. köyhä saattoi uh-
rata kaksi kyyhkystä (�. ms. 1�). esikoispojan syntymän jäl-
keen laki määräsi maksamaan viiden shekelin lunastus-
maksun pojasta (�. ms. 18:1�–1�). tästä käytännöstä luu-
kas vaikenee. kovin kuulostavat nämäkin tavat vierailta. 

kirkottamista on sentään harjoitettu suomessakin vielä 
1800-luvulla. tasa-arvoisuuteen pyrkivässä suomessa eri-
lainen puhdistautumisaika tyttö- ja poikavauvan kohdalla 
kuulostaa lähinnä koomiselta menneen maailman tavalta. 

luukas esittää lapsuuskertomuksissa lakiin perus-
tuvan hurskauselämän positiivisena. juuri näin juutalaisen 
tulikin käyttäytyä. luukas myös esittää esimerkkejä hurs-
kaista juutalaisista ja heidän elämäntavastaan. näihin ih-
misiin hän toivoo oman seurakuntansa hurskaiden voivan 
samastua. 

tällaisten pyhien ihmisten esimerkki on kaikkina aikoi-
na kiehtonut ihmisiä. ehkä niistä löytyy piirteitä, jotka toi-
mivat edelleen. saarnatekstimme hurskaansa esiintyy sime-
on. jatkossa luukas esittelee naisprofeetta hannan. sa-
maistumiskohde löytyy siis sekä miehelle että naiselle. 

Vanhan testamentin ajan hurskas on luukkaan mielestä 
kuin pyhän hengen omaava simeon, joka odottaa israelil-
le luvattua lohdutusta. erikoista hänen kohdallaan oli, että 
hän tulisi näkemään herran voidellun ja vielä tunnisti hä-
net. nyt hän sai kohdata jumalan pelastuksen. 

simeonin sanat sisältävät oikeastaan luukkaan kaksois-
teoksen ohjelmajulistuksen. jeesuksen oma missio rajoittui 
juutalaisiin, mutta sen jälkeen (tosin vaivalloisen päätöspro-
sessin seurauksena, apt. 10–11, 1�) evankeliumi välittyi pa-
kanoillekin. pelastus kuuluu kaikille kansoille. tekstissä 
mainitaan erikseen pakanakansat ja juutalaiset. 

kaksoisteoksen ensimmäiset lukijat saivat siis jo kerto-
muksen alkuvaiheessa kuulla, että pelastus kuuluu jokaisel-
le. tässä vaiheessa ei kerrottu pelastuksen hylkäävän koh-
talosta, vaan ainoastaan tarjolla olevasta mahdollisuudes-
ta. 

luukkaan kertomuksen jatkuessa vähitellen tulee ilmi, 
että Vt:n hurskausihanteen mukainen elämä ei enää riitä 
pelastukseen. johannes kastajan julistus edellyttää paran-
nusta. jeesuksen julkisen toiminnan aikana pelastus oli läs-
nä kristuksen persoonassa. 

pääsiäisen jälkeen jokaisen tuli kääntyä ja ottaa kaste jee-
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suksen kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi. 
näin ihminen sai pyhän hengen. se oli simeonilla jo en-
nen sen vuodattamista (apt. �:�8–�9). 

saarnassa voisi siis pohtia uskon keskeisintä ydintä. 
mihin pohjaamme oman vakaumuksemme? mikä on us-
komme ydin ja keskeisin sisältö? 

mikä on tuo jeesuksen ihmiskunnalle tuoma pelastus? 
miten hurskas ihminen elää osana tämän päivän seurakun-
taelämää ja yhteiskuntaa? 

luukkaan sanomassa ainakin yhtenä ytimenä on pyrki-
mys korostaa yksimielisyyden ihannetta, mutta ottaa realis-
tisena huomioon myös erilaiset teologiset ajattelutavat (vrt. 
apt. �:��, �7; 1�; �0:�8–�1).

15.2.
juMalan Sanan kylvö
2. sunnuntai ennen Paastonaikaa
Liturginen väri: vihreä
Mt. 13:31–33
Virret: 193:1–4, 133, 358 tai 186:3–6, 416, 451, 423
Muuta musiikkia: RkV �7, �7�, �17, lkm 80, 18�, 
schütz: oi herra, vuoksi sanasi (hymnale), karppi-
nen: maitten ääriin (sleY), krohn: Yhtä pyydän sul-
ta (siionin sävelmiä ��, sleY), kuorikoski: sanassas 
mua pidä (siionin sävelmiä �8, sleY), komulainen: 
sinapin siemen

kylväjän hommissa
Sanna kiviluoto

k
irkon työ on maanviljelijän hommaa. meidät 
on kutsuttu ja velvoitettu kylvämään, kastelemaan ja 
lannoittamaan. me muokkaamme maata, kitkemme 
rikkaruohoja, suojelemme hentoja versoja ja kar-

simme puita. Ruohonleikkuuta ja lehtien haravointiakin 
riittää. 

aikamoinen homma, varsinkin nykyisin, kun useat kir-
kon työntekijät ovat kaupunkien kasvatteja ja viherpeuka-
lo löytyi suvusta viimeksi isoäidin äidiltä!

me kylvämme siementä, jumalan sanaa, niin kuin jeesus 
tutussa vertauksessaan kertoo. kylvöä tapahtuu kaikkialla, 
missä ihmiset ovat koolla, mutta erityisesti jumalanpalve-
luksissa ja rippikouluissa. tehtävä on vaativampi kuin mil-
tä kuulostaa. tässä ajassa ei ole muodikasta tunnustaa vä-
riä varsinkaan uskonasioissa. 

muodikasta on olla moniarvoinen – jopa niin pitkälle, et-
tä siitä tulee moniarvottomuutta. on muodikasta olla su-
vaitsevainen – niin pitkälle, että se latistuu valjuksi mielipi-
teettömyydeksi. mustavalkoisuutta vältellään, kunnes kaik-

ki on pelkkää harmaata puuroa, josta ei hakemallakaan löy-
dä sisältöä.

kuitenkin jokainen meistä on kristitty. meihin on kas-
teessa kylvetty jumalan sana. mutta minkälaiseksi maape-
räksi olemme kasvaneet? onko meitä hoidettu, muokattu 
ja lannoitettu palstaksi, jossa kasvu on mahdollista?

muistellaanpa tuota jeesuksen vertausta kylväjästä. en-
sin kylvettiin tien laitaan, ja paholainen nyppi siemenet en-
nen kuin ne ehtivät edes itää. sellaista tien laitaa ei taida ol-
la meistä kirkossakävijöistä kukaan (et edes sinä, jonka 
edellisestä käynnistä on jo vuosia vierähtänyt).

jumalan katse erottaa pienimmänkin toiveen, ja hän nä-
kee uskon kaipuussakin jo uskoa. asioiden ihmettely on jo 
merkki orastavasta kasvusta. jumalankieltäjät, ne joista sie-
men on nypitty pois heti aluksi, eivät uskalla tulla jumalan 
huonetta lähellekään.

kalliolle Putoavia siemeniä kylvetään paljon 
vaikkapa rippikoulussa. kasvu pääsee alkuun ja leirillä ju-
mala tuntuu läheiseltä tai ainakin mahdolliselta. mutta sit-
ten palataan arkeen. kaverit kyselevät virnusuin uskoontu-
lemisesta, ja moni arka ajatus tukahtuu siinä painostukses-
sa tai piilotetaan kaapin perukoille, pimeään.

meillä aikuisilla vaivana ovat ohdakkeet. arjen huolet, 
työkiireet, kaupassa käymiset, laskut ja huolet niin lapsista 
kuin omista vanhemmistakin tukahduttavat hartaat ajatuk-
set. 

jotta elämästä selviäisi, on asiat pantava tärkeys- ja kii-
reellisyysjärjestykseen. ja sillä listalla jumala taitaa olla 
useimmiten häntäpäässä. ajattelemme toiveikkaasti, että 
uskonasioiden deadline ei ole vielä viikon sisään.

jumalan silmissä jokainen meistä on mahdollinen hyvä 
maa. ei hän muuten olisi meihin kylvänyt! jokainen meis-
tä on arvokas, kasvun, hoidon ja panostuksen arvoinen – 
niin hän ajattelee – silloinkin, kun mitään ituja tai versoja 
ei ole näkyvissä. 

kasvaminen, myös uskossa kasvaminen, vaatii aikaa. ei-
kä sitä aikataulua ole painettu meihin näkyviin niin kuin 
kaupan rairuohopussien kylkeen, jossa luvataan versot jo 
neljäntenä päivänä kylvöstä.

kasvaminen vaatii myös suostumista. meitä ei ole kutsut-
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tu olemaan passiivisia turveruukkuja, vaan me saamme 
myös itse osallistua siementen vaalimiseen, tulla osaksi ih-
mettä.

Pelastuskysymys, kysymys siitä, saako jumala 
tulla meidän elämäämme, esitetään jokaiselle henkilökoh-
taisesti. tässä asiassa ei voi piiloutua kavereiden selän taak-
se niin kuin monessa rippikoululuokassa esitettävässä kysy-
myksessä! Vastausvaihtoehdoiksi eivät kelpaa perinteiset 
”emmätiedä”, ”sama kuin edellä” tai ”ihan sama”.

mitä myöntymisestä, suostumisesta, kuiskaten kerrotus-
ta hyväksynnästä sitten voi saada? mitä kaikkea jumala 
tahtoo meille antaa?

listasin viisi asiaa näin alkajaisiksi (viisi on hyvä luku, 
sen hahmottamiseen riittävät yhden käden sormet, jolloin 
toinen käsi jää vielä vapaaksi tehdä jotain muuta):

1. Rohkeuden kasvaa omaksi itseksemme, ei naapurin tai 
tv-sarjan tyypin valjuksi kopioksi.
�. luottamuksen siihen, että elämä kantaa ja asiat järjesty-
vät.
�. Uskon, joka heikkoudessaankin osoittaa elämälle ja va-
linnoille suuntaa.
�. Rakkauden, jolla on voimaa tehdä meidät uusiksi, näyt-
tää asiat uudessa valossa – rakkauden itseämme, lähimmäi-
siämme ja luomakuntaa kohtaan.
�. toivon siitä, että kuolema ei ole loppu, vaan portti ian-
kaikkiseen elämään.

ja mitä tämä kaikki maksaa?
jeesus vastaa itse: ”jolla on korvat, se kuulkoon!” Vain 

kuulemisen.
kasvun antaa jumala.

22.2.
juMalan rakkauden uHritie
laskiaissunnuntai
Liturginen väri: vihreä
Mk. 10:32–45
Virret: 54, 126, 430, 436, 226, 336:1, 4, 5 (ylistys), 
301:1, 5, 6
Muuta musiikkia: RkV ��, 1�7, �0�, �80, ���, �11, lV 
�9, lkm 1�, 91, 189, 19�, ml 90, 1�00-l: me käymme 
jerusalemiin (hymnale), Vulpius: oi auta poika Daa-
vidin (Cantionale �), salonen: niin pysyvät nyt usko 
(Fazer), kuorikoski: sillä nyt me näemme (skml 
98), haapasalo: nyt katselemme vielä kuin kuvasti-
mesta (kjm), norontaus: johda, jeesus, minua (he-
rättäjä-Yhdistys), nuutinen: jumalan suuri rakkaus 
(skml ��), tikka: hiljaa, kuunnellen (karas-sana), 
Rakkaus on

kovat ajat edessä
Pauliina kainulainen

t
ulevaisuus ei näytä lupaavalta. meillä on kovat 
ajat edessä, vähintäänkin ilmastonmuutoksen vuok-
si. ilmiötä ei enää voi pysäyttää, korkeintaan ihmis-
kunta voi omilla valinnoillaan lieventää tulevia ongel-

mia.
kirkkovuodessakin on kovat ajat edessä. jeesus on evan-

keliumissa täysin tietoinen tulevasta, kun hän nousee koh-
ti jerusalemia seuraajiensa kanssa. ihmiset hänen seuras-
saan ovat hämmentyneitä ja peloissaan. 

he kokevat pyhää pelkoa, niin kuin pyhän ja käsittämät-
tömän edessä koetaan. heille on käsittämätöntä, miten jee-
sus näkee edeltä kärsimyksensä, mutta kulkee silti rohkeas-
ti sitä kohti. 

tässä on evankeliumi meillekin: Rohkeutta, vaikka ko-
vat ajat ovat edessä! jeesus kulkee edellämme. hän ei hyp-
pää syrjään eikä jätä meitä turvattomiksi. meitä jeesuksen 
seurassa odottavat sama malja ja sama kaste kuin häntä. 
Getsemanen puutarhassa (mk. 1�:��) jeesus nosti maljan 
huulilleen tuskaisena mutta väistymättä sivuun. 

kasteessa kristityn yli tulvivat syvyyksien vedet. 
kaste on kuolema, josta nousee uudestisyntynyt ihminen. 
kristityn osaan kuuluu myös kärsimys, kun sanoma juma-
lan valtakunnasta merkitsee astumista vallanpitäjien var-
paille. kristitty ei kaipaa kärsimystä sen itsensä vuoksi, 
mutta suostuu siihen toisten takia.

miten kristitty voi parhaiten valmistautua tuleviin koviin 
aikoihin? jeesus puhuu markuksen evankeliumissa kolme 
kertaa kuolemastaan. jokaista kertaa seuraa vakava ope-
tuksen sana toisten palvelemisesta. tämän viestin on täyty-
nyt olla evankelistan mielestä keskeisen tärkeä koko jee-
suksen elämän ymmärtämiseksi. 

jeesus opastaan rakkaitaan, että heidän täytyy löytää ai-
van toinen tapa elää yhdessä kuin mihin he ovat tottuneet. 
kansojen hallitsijat pyrkivät ylhäältä päin sanelevaan val-
taan. mutta ”niin ei saa olla teidän keskuudessanne”. 

meillä tämän ajan kristityillä on syytä suureen katumuk-
seen siksi, että kristillinen kirkko on häikäisevästi epäon-
nistunut pyrkimyksissään seurata jeesusta ja luoda toisen-
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lainen yhteisö. kristityt eivät ole läheskään aina olleet oi-
keudenmukaisuuden ja armahtavaisuuden etujoukoissa. 

kirkot ovat sortuneet herruuden teologiaan, juuri vastak-
kaiseen kuin mihin jeesus evankeliumissa kehottaa. näillä 
eväillä kirkot eivät kykene kohtaamaan tulevia haasteita. 

on uudistumisen aika, jumalakäsitystämme myöten. 
on uskallettua sanoa mitään suuresta salaisuudesta, luo-
taamattomasta mysteeristä. mutta Raamatun kirkkain il-
moitus jeesuksessa kristuksessa kertoo, että jumalamme ei 
ole etäinen ja kontrolloiva vallankäyttäjä. 

jumala kärsii, jumala on haavoittuvainen. Vain kärsivä 
jumala voi auttaa kärsivää ihmistä ja luomakuntaa. siksi 
olemme jeesuksen seuraajia, ja meidän alkaisi olla aika ot-
taa hänen painavat sanansa todesta. 

kirkossa tulee pyrkiä määrätietoisesti pois kaikesta tur-
hasta hierarkkisuudesta. jeesuksen seuraajien joukossa ei 
ollut isiä – oli vain äitejä, sisaria ja veljiä (ks. esim. mt. 
1�:�9–�0). johtajan tehtävä ei ole käyttää valtaa ylhäältä-
päin vaan keskeltä laumaansa. johtajan tehtävä on tärkeä 
palvelutehtävä. 

alkava paastonaika on tällaisen katumuksen ja sydämen 

uudistuksen aikaa. paastonaikana on hyvä muistaa kasteen 
uudestisynnyttävää voimaa ja osallistua usein ehtoollisen 
voimistavalle aterialle. ”tämä malja on uusi liito minun ve-
ressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne.” 

kun kohtaan kristuksen ehtoollisen leivässä ja viinissä, 
se valmistaa minut kohtaamaan hänet myös kärsivässä lä-
himmäisessä. ehtoollispöydästä lähdetään palvelemaan. 

Paastonaikana tie vie kohti jeesuksen kärsimystä 
ja kuolemaa, mutta kristittynä voi kulkea rohkeasti tietäen, 
että kuolemalla ei ole viimeistä sanaa. tulevaisuutta ei ole 
peruutettu. tänä aikana on erityisen tärkeää välittää toivon 
viestiä lapsille ja nuorille, etteivät he aivan lamaannu ja vai-
vu epätoivoon maailman uutisten ja lähipiirin uhkakuvien 
edessä. 

Yhdysvaltain mustien kirkoissa on tapana puhua tien löy-
tämisestä siinä, missä ei kulje mitään tietä (make a way out 
of no way). tuollainen toivo ei ole tyhjän päällä, vaan nou-
see kokemuksesta, että jumala on lähellä kärsimyksessä. ju-
mala ei ole immuuni ihmisen kärsimykselle. jumala ei nu-
ku.

jumala luo uutta elämää haavoittuvuudessaan.

25.2.
katuMuS ja PaaSto
tuhkakeskiviikko
Liturginen väri: violetti tai sininen
Lk. 13:22–30
Virret: 288, 287, 359:1, 2, 6, 278 (tuhkamerkin aika-
na), 301 tai 292, 289, 79:9–10 (kiitosrukous)
Muuta musiikkia: RkV ��8, ��0, lkm 1�, 1�, 91, 
189, 19�, sainio ja simojoki: syvyydestä minä huudan 
(skml �0 ja tl)

annoin pikkusormen, 
se vei koko käden
jani kairavuo

l
egendaarisessa kummeli-sketsissä 
laukaan kirkon urkuri anders Gärderud ja tikku-
rilan seurakunnan nuorisomuusikko ingemar sten-
mark esittelivät uuden virsiehdotuksen ”annoin pik-

kusormen, se vei koko käden”. tämä virsi sijoittuisi edellä 

mainittujen herrojen mukaan virsikirjan ”ala-allegorioihin 
ahdistus, kiusaus, synti”. 

jos tuo sketsin virsiehdotus olisi oikean virsikirjan lisä-
lehdille päätynyt, valitsisin sen ehdottomasti tuhkakeskivii-
kon päivän virreksi: ”annoin pikkusormen, se vei koko kä-
den. lähdin tulella leikkimään, tein sen salaa. nyt mun sy-
dän roihuaa ja loppuun palaa.” tuhkaksi.

evankeliumiteksti on osa laajempaa kokonaisuutta, jos-
sa jeesus kehottaa kääntymykseen ja puhuu jumalan valta-
kunnasta. päivän tekstin keskiössä on kertomus talon isän-
nästä ja vieraista. se on hyvin läheistä sukua matteuksen 
evankeliumin kertomukselle tyhmistä ja viisaista morsius-
neidoista (mt. ��:1–1�) ja Vuorisaarnan osalle mt. 7:��–��. 
ne kaikki ovat väkeviä kertomuksia hämmentyneistä ih-
misistä suljetun ja kiinni pysyvän oven takana.

päivän tekstin mukaan (tulevaisuudessa) tulee hetki, jol-
loin isäntä nousee ja sulkee oven. kyse ei ole mistään vahin-
gosta tai väärinkäsityksestä, vaan ovi sulkeutuu isännän ak-
tiivisen ja harkitun toiminnan tuloksena. tätä vieraat (eli 
opetuslapset ja me Raamatun lukijat; jeesus puhuttelee te-
muodossa) eivät voi ymmärtää. he pyytävät isäntää avaa-
maan. koska he ovat oven takana seisovan tuttuja, he usko-
vat pääsevänsä varmasti sisälle.

Vastaus yllättää kolkuttajat. miksi tuttu henkilö vastaa 
heille: ”keitä te olette? en tunne teitä”? miksi ovi ei avau-
du heille, vaikka he omasta mielestään tuntevat isännän? 

kolkuttajat ryhtyvät ihmisille tyypilliseen tapaan selitte-
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lemään, mitä kaikkea he ovat isännän kanssa tehneet. he 
ovat aterioineet ja seuranneet hänen opetustaan.

nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, josta ei selittelemällä sel-
vitä. kun tekojen aika on ohi, ei ovi aukea enää selittelyil-
lä. eikä tässä vielä kaikki: paitsi että isäntä kieltäytyy avaa-
masta ovea, hän ajaa lisäksi kolkuttajat pois luotaan. niille 
vieraille, joille tylyn kohtelun syy on vielä jäänyt epäselväk-
si, isäntä lisää sanat ”te vääryydentekijät”.

suljettu tai silmien edessä sulkeutuva ovi on yleisinhimil-
linen symboli, joka ei voi jättää ketään kylmäksi. kun lisäk-
si tuttu ihminen haukkuu väärintekijäksi ja käskee lähte-
mään pois luotaan, on kysymys voimakkaasta poissulkemi-
sen kokemuksesta. 

traagisuutta lisää vielä jakeen �8 sanoma ”siellä te itket-
te hammasta purren”, joka yhdistää tekstin muun muassa 
raamatunkohtaan mt. 8:1�. oven ulkopuolelle jääneet hei-
tetään ulos pimeyteen, ikuiseen kadotukseen.

mikä sitten meni pieleen? miksi ovi ei avautunut isännän 
vieraille? – kestiystävyyteen ja isännän nimeen vetoaminen 
ei auta, jos sydän ja teot puhuvat toista kieltä. ”ei jokainen, 
joka sanoo minulle ’herra, herra’, pääse taivasten valta-
kuntaan. sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tah-
don.” (mt. 7:�1.) 

marssijärjestys jumalan valtakuntaan ei noudata maan 

päällä vallitsevia arvoja. jumalan valtakunnassa aterialle 
saavat käydä ensimmäisinä ne, jotka täällä olivat vähäisim-
piä ja viimeisiä. tie taivaan valtakuntaan ei kuitenkaan 
houkuttele kaikkia. se on kilvoituksen, kieltäymysten ja it-
sensä alttiiksi laittamisen tie, joka johtaa ahtaalle ovelle.

kaikkivaltias Jumalamme haluaisi, ettei yksikään 
ihminen joutuisi kokemaan suljetun oven taakse jäämistä. 
”tulkaa kaikki kotiin, tulkaa, kutsuu itse jumala. tulkaa 
kotiin, tilaa riittää taivaan valtakunnassa.” (Vk 1�9:1.) 

aikaa ei kuitenkaan ole välttämättä jäljellä enää paljon: 
”kohta laskee armon päivä, kohta tulee synkkä yö. silloin 
herra portin sulkee, päättyy kutsumisen työ.” (Vk 1�9:�.) 

samoin muistuttaa profeetta joel: ”palatkaa herran, ju-
malanne luo. hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määrää-
mänsä rangaistuksen.” (joel �:1�.)

tuhkakeskiviikkona katumusta voidaan ilmentää piirtä-
mällä tuhkalla otsaan ristinmerkki. syntiemme tähden 
meitä uhkaa ikuisen kadotuksen tuhkaksi polttava tuli. 
tuhka muistuttaa tuhosta, mutta risti siitä pelastuksen 
mahdollisuudesta, jota kaikille tarjotaan. 

pikkusormi on jo annettu, koko käsi on vaarassa. peliä ei 
ole kuitenkaan vielä menetetty. katumuksen ja parannuk-
sen aika on nyt!

1.3.
jeeSuS, kiuSauSten voittaja
1. PaastonaJan sunnuntai
Liturginen väri: violetti tai sininen
Mk. 1:12–13
Virret: 173, -, 304, 303, 223, 405:1, 4–7
Muuta musiikkia: RkV ��9, �1�, ���, ��7, ml �7, 
Bourgeois: kaikessa kiusattuna (hymnale), salmi-
nen: Ristin luona paras paikka on (siionin kannel), 
Bach ja Buxtehude: kantaatti jesu meine Freude

autiomaassa on tilaa
ilkka raittila 

k
un matkaa viitostietä pohjoiseen, poronhoito-
alueen etelälaidalla on tilataideteos: tolpan nokassa 
vanha opastekyltti, jossa lukee ”tilaa”. 

niin ruuhkasuomalaiset kuin ulkomaan asujat et-
sivät maamme erämaista juuri tilaa. jokamiehenoikeus an-

taa mahdollisuuden nauttia vaarojen vapaudesta ja tuntu-
rien tuulista, maiseman avaruudesta ja hiljaisuudesta.

erämaavaellus edellyttää usein omavaraisuutta. kaikki, 
varusteet ja ruoka, on kannettava mukana. monille välttää 
pikainen pussiruoka, joku toinen on nähnyt vaivaa kuiva-
tellen herkkuja maastoon vietäväksi. Yhä harvemmassa 
ovat ne, jotka käyttävät hyväkseen ympäröivän luonnon 
usein runsaita antimia. 

Vaelluksen viehätys lienee siinä, että huomaa tulevansa 
toimeen sen varassa, minkä jaksaa itse kantaa. 

paasto on meille mahdollisuus inventoida varusteitamme. 
mikä on turhaa? tulisinko toimeen vähemmällä? eikä tä-
mä koske vain tavaroita, vaan usein myös asioiden paljous 
peittää näköalat. eräretkeily on meille yleensä vapaa-aikaa, 
ja vapaaehtoista on paastokin.

autiomaahan ei mennä huvikseen kuin korkeintaan käy-
mäseltään. kasteensa jälkeen jeesus joutuu autiomaahan 
hengen ajamana. siellä on kuivuus ja jano, nälkä kalvaa. 
tuuli tuo hiekkaa silmiin. 

siinä sitä ollaan saatanan kiusattavana. Villieläimet vain 
seurana, nuokin jotka odottavat haaskalle pääsyä. enkelit 
pitävät kuitenkin huolta.

autiomaassa on tilaa, liiankin kanssa. nälissään ja janois-
saan ihminen on tyhjä. kuiva tuuli merkitsee sitä, ettei it-
sestä puserru enää edes hiki. kangastuksia voi olla enem-



�� CRUX, joUlUkUU �008-tammikUU 2009

t e k s t i n  ä ä R e s s ä

män kuin keitaita.
pedot uhkaavat, ruohokin kuivuu ja kukkanen lakastuu. 

jos jokin tuoksuu, niin kalma.

elämämme autiomaassa ei kannettu taakka enää 
viehätä. Viimeisilleen väsynyt haluaa heittää loputkin va-
rusteet pois. nyt on tilaa. nyt ei jaksa omassa varassa. tu-
le, kristus, ja auta meitä!

kasteen vesi kantaa janoista. se joka on kaikessa kiusat-

tu niin kuin mekin, ei ota kantaakseen vain meidän taak-
kojamme, vaan meidätkin. 

kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on. autiomaahan 
puhkeaa lähteitä, mannapuurolla pärjätään tämä päivä. 
Yhä pienemmät pyyt riittävät ravinnoksi, kun ukkometso 
ei osu sihtiin.

etsimmekö autiomaassamme apua kultaiselta sonnilta 
vai nostammeko katseemme ristille?

8.3.
rukouS ja uSko
2. PaastonaJan sunnuntai
Liturginen väri: violetti tai sininen
Lk. 7:36–50
Virret: 277:1–3, -, 477, 440 tai 359, 299, 434:3, 4
Muuta musiikkia: RkV �17, ��7, ���, simojoki: 
muista niitä (Uusia messulauluja), Friderici: herra, 
auta hädässäin (Cantionale �), saksa: niin kurjana 
kuin lien (hymnale), haapasalo: sinun puoleesi, her-
ra, minä käännyn (proprium)

kaksi erilaista ihmistä
kalervo Salo

l
uukkaan lahJakkuus tulee esiin kyvyssä 
kertoa kiehtovia tarinoita. tässäkin hän esittää elä-
mänmakuisen kertomuksen kolmen erilaisen ihmi-
sen ajattelutavasta ja kohtaamisesta. tarina haastaa 

ihmistä miettimään omaa käyttäytymistään ja muuttamaan 
sitä jumalan toivomaan suuntaan. 

markuksen versio tapahtumista (mk. 1�:�–9) on niukka 
ja yksinkertainen. se keskittyy lähinnä jeesuksen voitelun 
aiheuttamaan rahan haaskaukseen.

luukas kertoo jeesuksen aterioineen hyvin erilaisten ih-
misten kanssa. sekä antiikin maailmassa että nykyään yh-
teinen ateria muodostaa luontevan ja keskeisen tavan seu-
rustella läheisten ihmisten kanssa. kerro kenen kanssa syöt, 
minä kerron millainen ihminen sinä olet. 

jeesuksen tapa syödä herätti joissain ihmisissä närkästys-
tä. häntä kritisoitiin aterioinnista tullimiesten ja syntisten 
kanssa. 

nyt aterian tarjosi fariseus, yhteisössään arvostettu ihmi-
nen. todellisuudessa kultillisesta puhtaudestaan tarkoin 

huolta pitävä fariseus tuskin sallisi syntisen naisen avoimes-
ti olla kodissaan tilassa, jossa pyritään aterioimaan puhtaus-
sääntöjen mukaisesti.

naisen syntien laatua ei tekstissä kuvata. asiayhteydestä 
se kuitenkin käy ilmi. kysymyksessä on prostituoitu, joka 
vain tätä ammattia harjoittamalla kykeni ansaitsemaan riit-
tävästi varallisuutta alabasteripullon hankkimista varten. 

kertomuksessa asetetaan vastakkain yhteisös-
sään arvostettu mies ja halveksittu nainen. alkuperäinen 
asetelma kääntyy lopulta vastakohdakseen: naisesta tulee 
uskon sankari, fariseuksesta puolestaan antisankari. 

tilanne on samantapainen kuin fariseuksen ja publikaa-
nin rukoillessa jerusalemin temppelissä (lk. 18:9–1�). ku-
kahan meidän uskonyhteisöissämme on todellinen uskon 
sankari?

kertomus keskittyy naisen armahtamiseen. hän osoitti 
teoillaan suurta nöyryyttä ja aitoa katumusta. tässä ei sa-
noja tarvittu. teot puhuivat puolestaan. 

katumus tapahtui pesemällä jeesuksen jalat kyynelillä, 
kuivaamalla ne hiuksilla ja valuttamalla synninteon palk-
karahalla hankittu kallis voide jeesuksen jalkoihin. naisen 
käyttäytyminen ilmaisi uskoa. 

tekstin passiiviset verbimuodot ilmaisevat, että oikeas-
taan jumala itse antaa synnit anteeksi. jeesus ainoastaan ju-
listaa tämän tapahtuneeksi tosiasiaksi. 

kuulijat ymmärtävät asian toisin. kristityn lukijakunnan 
kannalta tällä tietystikään ei ole merkitystä. jumala ja jee-
sus toimivat yhteistyössä syntien anteeksiantamiseksi. 

eksegeettisessä kirjallisuudessa pohditaan kysymystä, 
millä perusteella syntien anteeksiantaminen julistettiin. 
tulkintamahdollisuuksia on kaksi: naisen synnit annettiin 
anteeksi, koska hän rakasti paljon tai syntien anteeksisaa-
misesta seurasi rakkaus. 

todennäköisesti tässä ei ole kyse kummastakaan vaihto-
ehdosta. luukas ainoastaan haluaa kertoa tapahtumasarjas-
ta, jonka seurauksena nainen pelastui. 

kertomuksen ydin löytyy aivan lopusta: naisen usko pe-
lastaa hänet ja siksi hän voi mennä rauhassa. jeesus antoi 
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naisen koskea itseään ja hyväksyi näin hänen parannuksen 
tekonsa. kertomus julistaa jumalan armoa syntiselle ihmi-
selle. 

jakso painottaa uskoa pelastuksen perustana, joka saavu-
tetaan syntien anteeksiantamisen kautta. juutalaisuudessa 
epäpuhtaus levisi kosketuksen kautta. jeesuksen toiminnas-
sa tapahtui päinvastoin. jeesuksen kosketuksen vaikutuk-
sesta puhtaus levisi. 

luukkaan tekstiin liittyy vertaus kahdesta velallisesta. 
heidän välillään on selkeä kontrasti. syntisen naisen pahat 
teot ovat kymmenkertaiset fariseukseen nähden. 

Fariseuksella ei ollut kovinkaan paljon syntejä, mutta hä-
neltä puuttui myös aito katumus ja synnintunto. simon ei 
omalla toiminnallaan osoittanut nöyryyttä ja halua tulla ar-
mahdetuksi. 

Vaikka kertomus tekee selkeän kontrastin syntisen nai-
sen ja fariseuksen välillä, itse vertaus kahdesta velallisesta 
oikeastaan edellyttää toista. syntinen nainen on kuin �00 
denaria ja fariseus kuin �0 denaria velkaa oleva. sekä nai-
sen paljot synnit että fariseuksen vähäiset rikkomukset an-
netaan anteeksi. 

ehkä kutsu yhteiselle aterialle osoitti riittävästi sitä, että 
simon tahtoi kuulla jeesuksen opetusta ja tulla hänen pe-
lastavasta läsnäolostaan osalliseksi. Fariseuksen virhe on sii-
nä, että hän pitää syntistä naista pelastuksen kannalta toi-
vottomana tapauksena. 

katuva voi aina luottaa siihen, että jumala ottaa hänet 
vastaan synnit anteeksi antaen. luukkaan opetus tässä on 
samansuuntainen tuhlaajapoikavertauksen kanssa (lk. 
1�:11–��). 

15.3.
jeeSuS, PaHan vallan voittaja
3. PaastonaJan sunnuntai
Liturginen väri: violetti tai sininen
Jh. 8:46–59
Virret: 316, -, 310:1–3, 438, 225, 79:10–14
Muuta musiikkia: RkV �7�, ��0, ���, lkm 1�7, ml 
10, �1, �7, schütz: maailman viekas ruhtinas (hym-
nale), johansson: herran neuvo on tunnettu (Fazer), 
Yli-annala: mietiskelyä päivän rukouksen äärellä 
(proprium ��9), telemann: kantaatti Wandelt in der 
liebe, suomennos: http://www�.siba.fi/cgi-bin/shu-
bin/soolo.cgi?��

syntisten kirkko
Sanna kiviluoto

e
nsimmäisestä Johanneksen kirjeestä: 
”me tiedämme, ettei yksikään jumalasta syntynyt tee 
syntiä.” lause hyppää käsikirjan sivulta kuin herja-
ten. kuka voi vakavissaan kirjoittaa mitään tällais-

ta? kuinka kauas elämästä pitää vieraantua voidakseen 
päästää suustaan tai kynästään jotain tämänkaltaista?

kuka voi olla tekemättä syntiä? emmekö me opeta: ei 
yksikään ihminen pysty elämään jumalan tahdon mukaan, 
ei varsinkaan silloin, kun käskyt tulkitaan jeesuksen tapaan 
ehdottomasti.

emmekö me opeta: ihmisen on syytä muistaa, ettei hän 
omassa voimassaan pysty edes etsimään jumalan tahtoa, 

saati täyttämään sitä – siksihän me tarvitsemme Vapahta-
jaa!

mutta kuinka moni meistä elää niin kuin opettaa? on 
niin paljon helpompaa pukeutua ulkoisen hurskauden viit-
taan, mitata omaa kristillisyyttään kirkossa käymisellä ja 
Raamatun lukemisella. 

pinnalta katsoen on suhteellisen helppoa olla hyvä kris-
titty – varsinkin jos on siinä onnellisessa asemassa, että on 
kirkon töissä, ja näin ollen tulee työn puolesta joutuneeksi 
säännöllisesti tekemisiin niin pyhän kirjan kuin sakraaliti-
lojenkin kanssa.

sanotaan, että kirkko on uskottavuuskriisissä. tämän 
päivän ihminen haluaa valita arvonsa ja ajattelutapansa it-
se. enää eivät kelpaa valmiiksi pureskellut totuudet, eivät 
vanhat, hyviksi havaitut toimintatavat. 

Vaikka pyörää ei ehkä halutakaan keksiä uudelleen, ko-
keillaan, miten se juuri minun elämääni sopii. tarvitsisin-
ko kenties sittenkin kuusitoistakulmaisen täysin pyöreän 
asemesta? Vähintään pitää sitä hiukan tuunata, maalata tai 
koristella ennen käyttöön ottamista.

tällainen asennoituminen asettaa kirkollekin haasteen. 
miten markkinoidaan ikuisia totuuksia suhteellisuuden 
maailmassa? 

yksi vastaus on henkilökohtaisuus. Runoilijat sen tie-
tävät: kaikkein yksityisin on samalla kaikkein yleisintä. on 
lähdettävä yksilöstä, ainutlaatuisuudesta – ja havaittava sen 
kautta, mikä on ikuista. 

toimijana ei voi olla kirkko; se on liian abstrakti ja muo-
doton. toimijoina ovat kristityt, jokainen henkilökohtaises-
ti. nyt, vielä enemmän kuin koskaan, tarvitaan rohkeutta, 
siviilirohkeutta. 

on löydettävä uusia tapoja viedä evankeliumia eteenpäin 
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– mutta sellaisia tapoja, jotka kunnioittavat myös työnteki-
jöiden oikeutta suojella itseään. Vain sen tähden, että koko 
ympäröivä maailma toimii niin, ei kirkon tarvitse lähteä il-
tapäivälehdistön suosimalle verenmakuiselle tunnustuslin-
jalle. henkilökohtaisuus on muutakin kuin yksityiskohtai-
sia paljastuksia.

Uskottavuus syntyy siitä, ettei asetu maailman ylä- tai ul-
kopuolelle. kristinusko ei ole pelkästään opinkappaleita, 
ikuisia totuuksia, jotka on kaiverrettu kiveen kansalle esi-
teltäviksi. ei, usko on lihaa ja verta, hikeä ja kyyneleitä. 

se on kaukana juhlapyhien siloitelluista liinoista ja puh-
taanvalkoisista kynttilöistä. Usko on kaukana johanneksen 
kirjeen väittämästä: ”ei yksikään tee syntiä.”

onneksi teksti jatkuu: ”hän, joka on syntynyt jumalas-
ta, varjelee jokaisen heistä, niin ettei paha saa heistä otetta.” 
tämä on jo realistisempaa. me kuulumme maailmaan, hy-
vässä ja pahassa. ei edes hyville kristityille ole omaa hätä-
uloskäyntiä. jää vain yksi tie, jota jeesuskin rukoili: että 
meitä varjeltaisiin pahalta. 

ihminen joutuu päivittäin tuhansiin valintatilanteisiin. 
monissa tilanteissa voidaan tehdä ero himoitsemisen ja te-

kemisen, syntisten ajatusten ja tietoisten valintojen välillä. 
onko hyvä kristitty sitten sellainen, joka useammin pysyy 
pelkän ajatuksen tasolla synnin tekemisessä? 

Vai onko hyvä kristitty se, joka syntiä tehtyään vilpittö-
mästi katuu, pyytää anteeksi ja pyrkii seuraavalla kerralla 
parempaan? (Voidaanko ylipäätään puhua ”hyvästä kristi-
tystä”, vai sisältääkö käsite jo itsessään loogisen ristiriidan 
jeesuksen syntiopetukseen vedoten?) 

meidän hurskauttamme tai kristillisyyttämme ei 
mitata sunnuntaijumalanpalvelukseen osallistumistihey-
dessä, vaan arjen pienissä valinnoissa. 

tällaista katu-uskottavuutta odotetaan tänä päivänä 
myös kirkolta. todellista aitoutta, joka näkyy teoissa. ope-
tusta, joka tulee lihaksi. Uskoa, joka elää maailmassa, kes-
kellä ja osana sen kaikkea raadollisuutta.

kukaan ei välty virheiltä eikä harha-askelilta, ja olisi it-
sepetosta yrittää muuta väittää. kristinuskon voima on sii-
nä, että pahalla ei ole lopullista valtaa. 

Viimeisen sanan sanoo – ja on jo sanonut – kristus, pa-
han vallan voittaja.

22.3.
Herran Palvelijatar
marian ilmestysPäivä
Liturginen väri: valkoinen, ma – la violetti tai sini-
nen
Lk. 1:46–55
Virret: 52, 334:1, 5–8, 51 tai 53, 256, 229, 50:1, 3, 6 
(ylistys/päätös)
Muuta musiikkia: Vkl 7��, 80�, RkV 1��, �80, �8�, 
lV �7, �8, Väätäinen: motetti marianpäivänä ja ma-
rian kiitosvirsi (kjm), hulkkonen: marian kiitosvir-
si, johansson: minun sieluni suuresti ylistää, Vesperis-
tä (Fazer), Rintamäki: maria sanoi (proprium), Virpi: 
minun sieluni ylistää herraa (lasten keskus), piae 
Cantiones: sua nyt tervehdimme, ole tervehditty ja 
luokse neitseen enkeli, Repo: sinä lähetät enkelin 
(proprium ���), hassler: mun henkeni nyt iloitsee 
(Cantionale �), steuerlein: jumalan armotöistä (hym-
nale), itävaltal. laulu: maria herran piikanen, mag-
nificat- ja ave maria-sävellykset

maanläheinen maria
Pauliina kainulainen

o
lisiko aika valmistaa välillä meditatiivinen 
saarna? löytyisikö marian kiitosvirrestä draaman 
aineksia? tai keskustelusaarnan? 

marian kiitosvirsi on Raamatun helmiä. marian 
ilmestyspäivänä kannattaa laulattaa seurakunnalla taizé-
laulua Riemuiten soi (magnificat, nro �� kirjassa Taizé Ru-
kouslauluja, �00�), joka toistaa evankeliumitekstin riemua. 

laulaen saa parhaiten kiinni evankeliumin laulun aja-
tuksesta ja tunnelmasta. taizé-laulujen kohdalla kannattaa 
ottaa huomioon, että ne on tarkoitettu laulettavaksi monta 
kertaa peräkkäin, meditatiivisesti, niin että laulun tekstinä 
olevat Raamatun sanat tulevat kuin osaksi laulajaa. 

pystyisikö jumalanpalveluksessa, ehkä jopa osana saar-
naa, luomaan rauhallisen hetken, jossa samaa pientä laulua 
voi toistaa vähintään 10–1� kertaa, kiireettömästi? samalla 
laulun ehtii oppia sekin, jolle se ei ole entuudestaan tuttu. 
jos käytät laulua osana meditatiivista saarnaa, kiinnitä huo-
miota myös kirkkotilan valaistukseen ja muuhun visuaali-
suuteen.

marian kiitosvirsi kantaa syvää sanomaa. kenties yllättä-
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vällä tavalla lastaan odottava maria kutoo yhteen oman 
henkilökohtaisen riemunsa ja solidaarisuutensa kansansa 
köyhille, jotka odottavat vapautustaan. oman kokemuksen 
kautta hänen silmänsä avautuvat sille, miten ihmeellisellä 
tavalla jumala pelastaa kansansa hädän keskellä. 

Viisas teologi maria sanoittaa laulunsa Vanhan testamen-
tin uskonmaailman keskeisin ajatuksin. köyhien pelastus 
on lähellä, eskatologinen täyttymyksen aika on alkanut. 

marian laulun kieli on poliittista laajasti ymmärrettynä. 
tätä piirrettä ei tule hengellistää pois esimerkiksi korosta-
malla vain perinteiseen tapaan marian nöyryyttä tehtävän-
sä edessä. mystiikka ja politiikka kietoutuvat yhteen Raa-
matussamme.

vanhan testamentin profeetat julistivat jumalan 
tuomiota köyhien riistolle. jeesus astui tuohon samaan pro-
feetalliseen virtaan kasteessaan. ensimmäisessä julkisessa 
puheessaan synagogassa hän ilmaisi olevansa itsekin tietoi-
nen tehtävästään hyvän sanoman julistajana köyhille (lk. 
�). 

jeesuksella oli selkeä näky siitä, että ehjä suhde jumalaan 
heijastuu myös käytännön yhteiskunnallisissa ratkaisuissa. 
Rakkauden tulee tulla lihaksi. marian ilmestyspäivän evan-
keliumin äärellä ei voi kuin olettaa, että hän on saanut vai-
kutteita äidiltään.

maria puolestaan on selvästi saanut vaikutteita lauluun-
sa hannan kiitosvirrestä, joka on pyhäpäivän Vanhan tes-
tamentin tekstinä (1. sam. �). tässä on toinen upea laulu, 
toinen upea Raamatun nainen. 

marian ilmestyspäivä on hyvä tilaisuus nostaa näitä nai-
sia esiin, vaikka kysyen seurakuntalaisilta, ketkä ovat heil-
le tärkeitä Raamatun naisia ja miksi. keskustelusaarnan 
paikka? joko niin, että saarnaaja keskustelee jonkun kans-
sa hieman etukäteen sovitun idean mukaan tai sitten koet-
taen löytää tuoreita keinoja rohkaista halukkaita ihmisiä 
keskustelemaan spontaanisti.

jumalanpalveluksen yhteydessä on kuitenkin syytä kun-
nioittaa myös niiden ihmisen omaa tilaa, jotka eivät halua 
osallistua keskusteluun.

keskustelussa voi myös pohtia uskon suhdetta yhteiskun-
nalliseen vaikuttamiseen. kristuksen muotoinen hengelli-
syys ei voi muodostua maailmasta pakenemiseksi, vaan sen 
on kohdattava vaikeimmatkin kysymykset (kuten vaikka-
pa ihmiskauppa). toisaalta vaikuttava toiminta tarvitsee 
kaikkein syvimmät voiman ja toivon lähteet. ne löytyvät 
yhteydestä kristukseen.

maria jeesuksen äiti on paljon muutakin kuin nöyrä her-
ran palvelijatar. hän on yhtä aikaa terveellä tavalla itsetie-
toinen. tämä hänen luonteenpiirteensä heijastuu myös van-
hoissa karjalaisissa legendoissa ja uskomuksissa maariasta, 
pyhästä piiasta, emosesta. karjalan maria on ollut naisille 

hyvin tärkeä ja läheinen tukija naisen elämän kriittisissä 
vaiheissa, raskauden, synnytyksen ja lastenhoidon ongelma-
tilanteissa. 

latinalaisen amerikan äidit ovat voineet samastua mari-
aan, sillä monet heistäkin ovat menettäneet lapsensa väki-
vallan uhreina. latinalaisamerikkalainen maria ei ole arki-
elämässä naisille kaukainen, kiiltokuvamainen taivaan 
kuningatar, vaan köyhä tyttö, joka rohkeasti puolustaa oi-
keudenmukaisuutta. marian kiitosvirsi on siitä vaikuttavin 
esimerkki. 

maanläheinen maria voisi puhutella tämän päivän suo-
malaista naista ja miestä. luterilaisuus kaipaa äidillistä 
lämpöä. ihmiset odottavat kirkoltaan myös enemmän iloa 
kaiken elämän harmauden keskellä. 

on aika laulaa ”Riemuiten soi” ja suunnata katse juma-
lan tulevaisuuteen, josta nykyhetki on jo raskaana.

kirJoittaJat

Pauliina kainulainen
tutkija, tt, kontiolahti

Jani kairavuo
nuorisopappi, turun tuomiokirkkoseurakunta

sanna kiviluoto
pohjois-saksan suomalainen pappi

ilkka raittila
kappalainen, joensuun seurakunta

kalervo salo
kirkkoherra, dosentti, leppävaaran seurakunta

virret Ja musiikki

Jari Piikki
kanttori, juvan seurakunta

tekstin lyhenteitä

numero viittaa laulun numeroon tai sivunumeroon
Vkl = Virsikirjan jumalanpalvelusliite
RkV = Ruotsin kirkon virsikirja
lkm = laula kaikki maa
lV = lasten virsi
nsV = nuoren seurakunnan veisukirja
ml = messulauluja
proprium = kjm:n proprium-aineisto
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Luterilaisuuden ABC
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SIMO HEININEN
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Tärkeät kirjat 2008

Käännetty yli 30 kielelle!
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