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Kannen takana

Filosofi Maija-Riitta Ollila puhuu 
sivulla 10 alkavassa haastattelussa 
armosta. Hän on viime aikoina  
perehtynyt tekoälyn etiikkaan, josta 
hän on myös kirjoittanut kirjan.

Armo ei ole aivan vieras tekoälyl-
lekään, ainakaan Ollilan kertomassa 
humoristisessa esimerkissä.

- Vaikka ihmiset ovat huomattavan 
armottomia, tekoälymaailmasta voi 
tulla yllättävä armahdus. Taannoin 
kävi niin, että tuomioistuimista ei 
kulkeutunut rikosseuraamusviras-
tolle tietoa tuomioista, jolloin niitä ei 
pantu käytäntöön. Näitä tapauksia 
oli satoja. Oikeustieteen professori 
totesi haastattelussa, että ”tämä on 
eräänlainen tekoälymaailmasta  
tullut armahdus”. 

Kansi: Antti Rintala

A R M O N  J A  T O I V O N  
V Ä L I T T Ä J Ä  

–  J O  V U O D E S T A  1 8 8 8

Yli 130 vuoden ajan on Hengellinen Kuukaus-
lehti tarkastellut yhteiskuntaa ja hengelli-
syyttä laajasti ja avarasti. 

Tämä samainen lehti, nyt nimellä Henki, 
kantaa edelleen samaa henkeä. Vaikka nimi 
on uusi, käsissäsi on perinteinen julkaisu, 

joka raportoi hengellisistä kysymyksistä 
näkökulmia laajentaen ja etsien syvällis-
tä sisältöä jopa ennalta arvaamattomista 
paikoista. 

Henki on arjen toivon ja avaran armon 
asialla.

Yllättävä armahdus

LEHTEÄ KUSTANTAA HERÄNNÄISYYDEN PALVELUJÄRJESTÖ HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS RY  (www.h-y.fi)
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Henki
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Yli 130 vuoden ajan on Hengellinen Kuukauslehti tarkastellut 
yhteiskuntaa ja hengellisyyttä laajasti ja avarasti. Tämä sama 

lehti, vuoden 2021 alusta nimeltään Henki, kantaa edelleen 
samaa henkeä.

Henki ilmestyy 6 kertaa vuodessa tukevana 52-sivuisena 
lukupakettina. Vuosittainen sivumäärä pysyy suunnilleen 

samana kuin Hengellisessä Kuukauslehdessä. 

Henki raportoi hengellisistä kysymyksistä näkökulmia 
laajentaen.

Henki etsii syvällistä sisältöä jopa ennalta 
arvaamattomista paikoista. 

Henki on arjen toivon ja avaran armon asialla.

www.henkilehti.fi

Herättäjä-
Yhdistys 
maksaa 

postimaksun

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS

Tunnus 5004701
00003 VASTAUSLÄHETYS

Nimi __________________________________________________________
Osoite _________________________________________________________
Sähköpostiosoite ________________________________________________  
Puhelinnumero _________________________________________________ 
 
      Haluan tukea Herättäjä-Yhdistyksen toimintaa. Minulle saa lähettää suoramarkkinointikirjeitä.

www.henkilehti.fi

Henki
Arjen toivoa ja avaraa armoa

Kyllä kiitos! Tilaan Henki-lehden 12 kk tutustumistarjouksena:        
     paperilehtenä 29 € 
     sähköisenä näköislehtenä 19 € (vaatii sähköpostiosoitteen)
      tilaus saa jatkua tutustumisjakson jälkeen kestotilauksena (paperilehti 49 €, näköislehti 35 €)

Tutustumistarjous

Tarjous voimassa 31.7.2021 saakka 
ja koskee kotimaan tilauksia.
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Kestävyyttämme koetellaan. Milloin piina päättyy 
ja palaamme normaaliin? Miten käy kesän tapah-
tumille ja muille suunnitelmille? Tämän kaltaisiin 
kysymyksiin olen viime viikkojen aikana törmän-
nyt usein. Varmoja vastauksia on ollut mahdoton 
antaa. 

Näitä rivejä kirjoittaessani Suomen hallitus 
on juuri julkaissut toiveita herättävän suunnitel-
man rajoitusten purkamiseksi. Kesän lähestyessä 
yhteiskuntaa haluttaisiin avata asteittain tilanteen 
salliessa. Jos käy hyvin, voidaan kesällä kokoontua 
ainakin ulkoilmatapahtumiin, kuten herättäjäjuh-
lille. 

Koronasta ja sen vaikutuksista on puhuttu ylen 
paljon yli vuoden ajan. Lähes kyllästymiseen asti. 
Viikoittaisista tiedostus- ja ajankohtaisohjelmista 
tutuksi ovat tulleet maamme johtavat asiantuntijat 
esityksineen. Erityisen lujilla ovat olleet ne, jotka 
ovat venyneet ja väsyneet hoitaessaan sairastunei-
ta. Kiitos heille kaikille!

Hengellisen ja henkisen tuen lisääntyneeseen 
tarpeeseen on myös vastattu. Kirkon väki on kiitet-
tävästi kantanut tässä kortensa kekoon. Korvaavia 
lähteitä onkin opeteltu tarjoamaan ja käyttämään, 
kun rajoitukset ovat koskeneet myös kokoontumi-

sia kirkkoihin ja seuratupiin. Osa toimista, kuten 
striimatut messut ja seurat, voisivat jäädä käyttöön 
senkin jälkeen, kun olemme palanneet normaalim-
paan. 

Mitä kaikkea tämä aika on sitten meille opetta-
nut? Ainakin epävarmuuden sietämistä. Viisautta 
on tehdä suunnitelmia ja varasuunnitelmia. Silti 
suunnitelmat ovat suunnitelmia. Ne voivat hetkessä 
muuttua. Myös käsitevarastomme on karttunut. 
Harva meistä tiesi rokotteista, viruksista ja tartun-
ta-asioista reilu vuosi sitten niin paljon kuin nyt. 
Myös tietämyksemme Suomen perustuslaista on 
lisääntynyt. 

Kristityt sukupolvesta toiseen ovat usein lisän-
neet omiin suunnitelmiinsa pienen varauksen ”jos 
Jumala suo”.  Tällä varauksella on haluttu muis-
tuttaa, että koko elämä iloineen ja murheineen 
on sittenkin korkeimman kädessä. Virsikin tästä 
muistuttaa: Hän onneen meidät ohjaa, myös aikaan 
vaikeaan. Sen rakkauden pohjaa ken pystyy kos-
kaan tutkimaan?

Toivoa on.

 K
U

V
A

: A
NTTI R

IN
TALA

Valoa tunnelin päässä

Simo Juntunen

”Jos käy hyvin,  
voidaan kesällä  
kokoontua ainakin  
ulkoilmatapahtumiin, 
kuten herättäjäjuhlille”
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Herättäjäjuhlien päätteeksi kuulut-
taja kuuluttaa: ”Jos Jumala suo, ensi 
kesänä vietämme herättäjäjuhlia…” 
Koronan myötä ehtolause ”jos Juma-
la suo” ei ole jäänyt vain tavanomai-
seksi fraasiksi.

Lehden mennessä painoon ei vielä 
ole päätetty, missä muodossa Kau-
havan herättäjäjuhlat 2.–4.7.2021 
pidetään. Riippuen tautitilanteesta, 
viranomaismääräyksistä ja siitä, 
mitä Jumala suo, juhlat pidetään 
joko ulkoilmatapahtumana tai vir-
tuaalisena internetin ja körttiradion 
välityksellä.

Herättäjäjuhlien järjestäjät pyy-
tävät juhlille aikovia kärsivällisesti 
odottamaan ja seuraamaan tiedo-
tusta kevään ja alkukesän aikana 
esim. osoitteessa www.herattaja-
juhlat.fi.

Jos  
Jumala 

suo

Ylivieskan uusi kirkko vihittiin pääsiäissunnuntaina 4.4.2021 
Pyhän Kolminaisuuden kirkoksi, Jumalan huoneeksi ja seura-
kunnan kodiksi. Vihkimisen toimittanut piispa Jukka Keskitalo 
sanoi uuden kirkon olevan todiste Jeesuksen ylösnousemuk-
sesta.

- Se on uskon, toivon ja järkähtämättömän päättäväisyyden 
symboli. Se on merkki siitä vakuuttuneisuudesta, joka lähti 
kasvamaan viisi vuotta sitten pääsiäisenä tapahtuneen trage-
dian keskellä. Se on kyynelten ja tuhkan keskeltä noussut ilon 
katedraali.

Kirkkoherra Eija Nivala tiivisti saarnassaan viiden vuoden 
kirkkomatkan, ylivieskalaisen pääsiäisvaelluksen, päivän 
evankeliumiin, enkelin antamaan tehtävään tyhjälle haudalle 
saapuneille naisille ja heidän kauttaan kaikille opetuslapsille.

- ”Menkää”, sanoi enkeli naisille. Ja vain vähän myöhemmin 
siellä Galileassa ylösnoussut Jeesus itse sanoi: ”Menkää ja 
tehkää. Kastakaa ja opettakaa.” Oppilaat saivat kirkon raken-
tajan tehtävän — yhdessä. Itse Kristukselta. 

Ylivieskan kirkon ovet avautuvat kävijöille heti koronarajoi-
tusten sen salliessa.

JUSSI LEPPÄLÄ

YLIVIESKAN UUSI PYHÄN  

KOLMINAISUUDEN KIRKKO  
VIHITTIIN KÄYTTÖÖN

Henki-lehden  
tilaajana saat  

herättäjäjuhlien 

Juhlaoppaan
kesäkuun alussa kotiin  

toimitettuna. 

”Tänään voimme Ylivieskassa sanoa: Me rakensimme uuden 
kirkon — Jumalan armosta, Hänen avullaan ja Hänen kunniak-
seen. Tänäänkin pääsiäisen suurin sanoma on: Kristus nousi 
kuolleista — totisesti nousi.” (Eija Nivala, saarna) 

HERÄTTÄJÄJUHLAT  
KAUHAVALLA –

H
EN

N
A

 R
A

H
K
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N
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Luterilaiset ovat Senegalissa vä-
hemmistön vähemmistö: protes-
tanttinen vähemmistö kristitty-
jen joukossa. Paikalliset haluavat 
tehdä kirkostaan valtauskonnon 
moskeijoiden veroisen suuren 
temppelin. Valtio tukee moskei-
joiden rakentamista, mutta kir-
kon jäsenten pitää itse rahoittaa 
projektinsa. 

Rakennuksesta on tulossa 
monitoimitila ja koko luteri-
laisen kirkon pääpyhäkkö. Sen 
yhteydessä tulee olemaan koko 
kirkolle tärkeitä toimintatiloja. 

Projektissa onnistuminen nostaa 
itsetuntoa ja yhdistää jäseniä. 
Kun tämä ”melkein katedraali” 
valmistuu — tänä tai ensi vuonna 
— todennäköisesti kirkon jäsenet 
kokevat sen myös aidosti omak-
seen ja haluavat siitä myös pitää 
huolta. 

Herättäjä-Yhdistyksen kan-
sainvälinen työ tukee Fatickin 
kirkon rakentamista kolmen 
vuoden ajan n. 7 000 € / vuosi.

LEENA VÄYRYNEN-SI

KIRKKO KOHOAA 
FATICKISSA

KATEDRAALIN VEROINEN 

Senegalin luterilainen kirkko rakentaa itselleen 
uutta pääkirkkoa Fatickin kaupunkiin Suomen  

Lähetysseuran, Herättäjä-Yhdistyksen  
ja Porvoon rovastikunnan tuella. 

Saaren seurat

Herättäjä-Yhdistyksen 
toiminnanjohtajana  
17 vuotta ollut Simo 
Juntunen siirtyy uusiin 
tehtäviin. Hän lähtee 
lokakuun alussa puolen 
vuoden työkomennukselle 
ulkomaille ja palaa sieltä 
Herättäjä-Yhdistyksen 
Etelä-Suomen  
aluesihteeriksi.  
Lisätietoja www.h-y.fi.

Aholansaaressa Nilsiässä 
pidetään tulevana kesän 
neljänä eri sunnuntaina 
Saaren seurat. Seurapäi-
vät ovat 30.5., 11.7., 8.8.  
ja 26.9. Laiva saaren  
seuroihin lähtee ko. päi-
vinä klo 12. Tulokahvien, 
seurojen ja ruokailun jäl-
keen takaisin mantereelle 
pääsee klo 16. Ks. seura-
puhujat ja lisätiedot  
www.aholansaari.fi. 

Henki -lehden 1/21 mie-
lenkiintoisimmaksi jutuksi 
äänestettiin saamelais-
pappi Mari Valjakan 
haastattelu. Ulkoasultaan 
suosituin oli sivu 13, jossa 
on Juha Kauppisen otta-
ma kuva Mari Valjakasta.  
Kiitos palautteesta ja  
onnea arvonnan voittajille!

Simo Juntunen 
uusiin tehtäviin

Tästä tykkäsin
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Samuli Suonpää

oronaepidemia on lisännyt yksinäi-
syyden tunnetta, kertoi Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, kun pandemiaa oli 
eletty lähemmäs vuosi. Siinäpä huoli, 

joka ei voisi olla kauempana minun arjestani.
Koronan alusta alkaen on pelätty yksinäisyyt-

tä. Ensin suljettiin vanhukset koteihinsa, sitten 
työpaikat, kirkot ja koulutkin. Kohta vuoteen ei 
kukaan ole uskaltanut tavata ketään, paitsi kesäl-
lä, ja sitäkin sitten jälkikäteen haukuttiin. Ihmekös 
tuo, jos yksinäisiä ollaan.

Sitä samaa yksinäisyyttä, ihmisten kohtaami-
sen kaipuuta, pelkäsin minäkin. Väärässä olin. En 
teistä muista tiedä, mutta perheellisenä miehenä 
minä en ole koronan aikana mitään muuta kaivan-
nutkaan kuin yksinäisyyttä — ja ehkä äitiä joskus.

Miten tämä nyt näin meni?

En ole koskaan joutunut olemaan yksin. Minä 
saan olla yksin, tai sain. En saa enää, yksinäisyy-
den on tämä koronanperkele minulta riistänyt sa-
malla kun se vei leivät ravintolayrittäjän pöydästä.

Silloin kauan sitten, aikana ennen koronaa, 
kun vielä elettiin vanhaa normaalia, päivä alkoi 
meditaation ja rauhoittumisen hetkellä — metrossa, 
autossa tai junassa. Istuin yksin, ihmisten keskellä, 
eikä minun tarvinnut kuunnella teistä ketään, jos 
nyt ei lipuntarkastus sattunut. Se oli hetki minulle. 
Työmatka oli aikuisen miehen aamuhartaus.

Nyt siirryn töihin siirtymättä mihinkään. Oikeal-
la työpaikalla voisin vetää huoneeni oven kiinni tai, 
jos minua on rangaistu avokonttorilla, murjottaa 
näkyvästi. Kun riittävän vihaisen ilmeen ottaa, 
ymmärtävät työkaverit yleensä pitää välimatkaa 
ainakin sen ajan, että saa työt tehtyä.

Vaan eipä tässä enää mikään murjottaminen 
auta, kun Zoomit ja Teamsit kilisevät etäpalaveria 
toisensa perään.

Ja sitten lounas. 
Miten kaipaan-
kaan mahdol-
lisuutta paeta 
koko maailmaa 
syömällä yksin. 
Vain minä ja 
rakkaimpani, 
ruoka. Korona-ai-
kana syödään karanteenilounaita, etätöitä paiskivat 
aikuiset ja etäkouluun pakotetut lapset yhdessä. 
Koko perhe suljettuna samaan pieneen tilaan, yh-
teinen ruokahetki ja 50-luvun tunnelmaa. 

Koronan jälkeen en aio lukea ainuttakaan 
lehtijuttua, jossa perheitä patistellaan syömään 
yhdessä. Koko vuosihan tässä yhdessä syöty, halusi 
tai ei. Ei pandemian aikana muuta olekaan kuin 
yhdessäoloa tuttujen, minulle rakkaiden ihmisten 
kanssa. Kamalaa aikaa.

Rakastanhan minä näitä lähimpiäni, mutta joku 
raja se on rakkaudellakin. Kaipaan aikaa itselleni ja 
itsekseni aikaa olla yksin ihmisten keskellä.

Kun pandemia päättyy, menen ensimmäisiin 
seuroihin, enkä sano kenellekään sanaakaan. Sitä 
minä rukoilen joka päivä. Tai rukoilisin, jos edes 
hetken saisin olla yksin.

K

Koronan  
aikana olen 

eniten  
kaivannut  

yksinäisyyttä

KAIPAAN  
AIKAA OLLA  

YKSIN  
IHMISTEN  
KESKELLÄ.

Kirjoittaja on toimittaja, jonka mielestä uskonto on  

aivan liian tärkeä asia jätettäväksi pappien käsiin.
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TAPAHTUMAT HENGÄSTYTTÄVÄT. Sydän jyskyttää.
Järkyttävällä tavalla teloitettu rakas ystävä ja Opettaja 
oli elossa. Niin naiset kertoivat.

Juoksin haudalle. Se oli tyhjä, hikiliina vain käärinlii-
nojen vieressä siististi käärittynä.

Magdalan Maria kertoi puhuneensa Opettajan kanssa, 
mutta me vapisimme lukitussa huoneessa. Yhtäkkiä 
Hän oli siinä. Näin hänen puhkotut kätensä ja kylkensä. 
”Rauha teille”, Hän sanoi. Sydämeni hakkasi kammios-
saan.

Hän puhalsi meihin: ”Ottakaa Pyhä Henki.” Hengitin 
syvään.

Jälleen viikko, ja Hän tuli lukkojen taakse. Kuoleman 
muuri ei häntä estänyt, kuinka sitten saviset seinät? 
Tuomas epäili. Minä yritin voittaa hämmennyksen 
muurin.

Ei, ei, tämä ei voinut olla totta.
Oli pakko lähteä kalastamaan ja tuntea raaka ja terve 

arki. Mutta Hän oli sielläkin ja huusi opastuksia rannal-
ta. Verkko oli revetä kaloista. En voinut odottaa, hyppä-
sin veteen, kahlasin rantaan.

Kyllä, kyllä, tämä oli vahvasti totta. Näin ja kuulin 
Hänet. Tunsin Opettajan paistaman kalan maun suus-
sani. Syttyi ilo. Ja kaiken jälkeen hän kysyi minulta, 
rakastanko häntä. Tahdon paimentaa ja ruokkia hänen 
lampaitaan, tahdon seurata häntä! Tahdon.

Janosin nähdä Häntä. Tapasimme Hänet monta ker-
taa.

Neljäkymmentä päivää ovat kiitäneet.
Ja nyt, tässä edessämme Hänet otetaan ylös. Pilvi vie 

Hänet näkyvistämme. Suru ja hämmennys ja ilo itävät. 
Tiedän, että Hän on.

Pysymme Jerusalemissa. Rukoilemme yhdessä. Odo-
tamme sitä jotakin, mitä Hän on luvannut, ja suostun 
kulkemaan Hänen vyöttämänään.

KIRJOITTAJA ON TURKULAINEN KIRJOITTAMISEN SEKATYÖLÄI-

NEN, JOKA TYÖSTÄÄ TÄLLÄ HETKELLÄ JOULUAIHEISTA ESITYSTÄ 

PEKKA SIMOJOEN KANSSA.

Helatorstaina on kulunut 40 päivää 
pääsiäisestä. Silloin Jeesus Kristus 
kehotti opetuslapsia odottamaan 
Pyhän Hengen lahjaa ja ”astui ylös 
taivaisiin”, kuten uskontunnustuksessa 
lausumme.

Pyhän aihe perustuu Apostolien te-
kojen 1. lukuun. Evankelistat kertovat 
sitä edeltävistä tapahtumista.

ABC

Hämmennys  
ja ilo

TEKSTI  TYTTI ISSAKAINEN

PALSTALLA KERROTAAN AJANKOHTAISESTA  

KIRKOLLISESTA PYHÄSTÄ.

KIRKKOHALLITUS / ANNIINA MIKAMA
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Armolle on 
tarvetta myös 

yhteiskunnassa

Moraalifilosofiasta valtiotieteen tohtoriksi väitelleellä  
sekä etiikasta ja yhteiskunnasta kirjoittaneella filosofi  

Maija-Riitta Ollilalla on huomattavasti tuntumaa  
oikeudenmukaisuusteorioihin. Nyt Ollila puhuu kuitenkin 

oikeudenmukaisuuden poikkeuksesta, armosta.  
Hän on aina ollut kiinnostunut armosta, ja näkee 

sille paljon tarvetta, myös yhteiskunnassa.

TEKSTI KALLE HILTUNEN  KUVAT ANTTI RINTALA

Maija-Riitta Ollila on filosofi, 
luennoitsija ja tietokirjailija. 
Hän on perehtynyt Spinozan 
etiikkaan ja kirjoittanut useita 
moraalia, yhteiskuntaa ja 
työelämää käsitteleviä teok-
sia. Tällä hetkellä hän toimii 
työelämäprofessorina Turun 
kauppakorkeakoulussa.

Kuka?
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aija-Riitta Ollila totesi Ylen Kutsu-
vieras-ohjelmassa (20.7.2020): ”Minua 
on aina kiinnostanut oikeudenmu-
kaisuuden kummallinen poikkeus, 

armo.” Kun Ollilalta kysyy, mikä oikeudenmukai-
suuteen perehtyneen filosofin on saanut kiinnostu-
maan armosta, hän avoimesti myöntää kristinus-
kon vaikuttaneen hänen ajatuksiinsa.

- Armon ajatus on omalla kohdallani tietysti kris-
tillistä perua, aloittaa Ollila, mutta valaistakseen 
kristinuskon armokäsityksen merkitystä siirtyy 
pian kokemuksiinsa itäisistä uskontoperinteistä.

- Olen yhdeltä sivupersoonaltani myös joogaoh-
jaaja, toteaa Ollila, vaikka hän ei olekaan koskaan 
toiminut joogaohjaajana. - Mielenkiinnosta olen 
hankkinut sellaisen koulutuksen, ja sitä kautta olen 
päätynyt vertailemaan itäisiä uskontoja ja kristin-
uskoa.

- Minun hyvin epäortodoksisen tulkintani mu-
kaan esimerkiksi hindulaisuudessa, joka on joogan 
taustalla, työskennellään jotakin kohti. Pointti on 
siinä, että tule siksi joka olet. Ihminen tekee hillit-
tömästi töitä, että pääsee askel askeleelta lähem-
mäs mokšaa ja vapautumista tästä jälleensyntymi-
sen pyörästä.

- Olen aina kokenut, että kristinuskon pointti 
on päinvastainen. Lähtökohta on se, että ollaan jo 
perillä. Se on täytetty. Kun joogi ponnistelee kohti 
päämäärää, kristitty sanoo, että täällä jo ollaan. 
Oman ponnistelun kenttä on siinä, että pyritään 
ilmaisemaan asiaa, joka on jo olemassa.

Vertaillessaan idän uskontoperinteitä kristilli-
seen armokäsitykseen Ollila korostaa puhuvansa 
omasta kokemuksestaan, ei tieteellisesti opinkap-
paleita vertaillen. Hän ei näe näiden kahden eri 
lähestymistavan eroavan ulkoisesti paljoakaan, 
mutta sisäisesti ero on merkittävä. 

- Se näyttää ulospäin täsmälleen samanlaiselta 
monessa tilanteessa. Ei voi tietää, mitä ihminen 

M

Varsinkin ikäisteni naisten ja miestenkin  

kasvatukseen on kuulunut ajatus siitä, että itsestä  

ei saa ajatella mitään.

tekee, onko hän menossa päämäärää kohti vai 
ilmaisemassa sitä, joka on olemassa. Minun mieles-
täni siinä on psykologisesti kuitenkin maailmojen 
ero, toteaa Ollila ja jatkaa kysymyksellä:

- Mistä se sitten syntyy se kummallinen tilanne, 
että kristitty on jo päämäärässä? Se johtuu tästä 
kummallisesta asiasta nimeltä armo.

Armon käsite erottaa Ollilan mukaan kristillisen 
käsityksen itäisten traditioiden karmaan liittyvistä 
ajatuksista.

- Itäisistä filosofioista en ole löytänyt samanlaista 
armon käsitettä, mitä kristinuskossa on. Ero on 
mielestäni se peräti merkillinen asia, että ihmisen 
todellisuuteen voi murtautua jotakin, mitä hän ei 
ole itse aiheuttanut.

Armoa, ei syntiä

Kristilliseen ihmiskuvaan on kuulunut armon lisäk-
si myös syntisyyden korostus. Luterilaisen käsityk-
sen mukaan kristitty on simul iustus et peccator, 
yhtä aikaa vanhurskas, hyväksytty ja syntinen. 
Ollilan mielestä synti on tästä parivaljakosta saanut 
liian suuren otteen.

- Tähän kotimaiseen käsitykseen tuo peccator 
(suom. syntinen) on tuonut niin valtavan voimak-
kaan sävyn. Varsinkin ikäisteni naisten ja mies-
tenkin kasvatukseen on kuulunut ajatus siitä, että 
itsestä ei saa ajatella mitään. Lapsia kasvatettiin 
mahdollisimman suureen mitättömyyden tuntoon, 
koska kauhein asia oli se, että lapsi ylpistyisi.

- Ja ei me sitten opittu ajattelemaan itsestään 
mitään, jatkaa Ollila. - Sen vamman korjaamiseen 
meni ihmiselämiä. Kaikki eivät saa koskaan sitä 
vaihetta päälle, että pystyisivät toteuttamaan po-
tentiaaliaan, koska on kaikin puolin hurskasta olla 
kurja.

Ollila ei halua kuitenkaan kiistää synnin olemas-
saoloa.
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Maija-Riitta Ollila kertoo 
tonttinsa Turun kauppakor-
keakoulussa olevan globaali 
bisnesetiikka.
    - Globaali etiikka on siinä 
mielessä mielenkiintoista, että 
sitä ei ole. Ja nyt keskustelu 
käy siitä, voisiko olla. Oma 
kantani on, että ihmisillä on 
sellaisia syvästi yhteisiä  
intressejä, joita puetaan eri 
muotoon. Sitten on paljon tilaa 
kulttuuriselle vaihtelulle.
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Nyt nähdään, millaiseksi yhteiskunnallinen  

ilmapiiri muokkautuu, kun armoa ei ole.

- Synti on tosiasia. Kun katsoo ihmiskunnan his-
toriaa, voi todeta, että hyvin helposti tämä elämä 
nyrjähtää radaltaan, ja jokaiselle jossakin asiassa 
tuppaa käymään näin. Mutta se ei ole se kristinus-
kon pointti. Kyllä peccator on havaittavissa mones-
sa muussakin ajattelutavassa.

Kristinuskon ”pointiksi” ja sen omalaatuisim-
maksi piirteeksi Ollila nostaa armon. Hän päätyy-
kin juuri armon takia siihen, että kristinusko on 
ainakin hänen kohdallaan ”best game in town” 
(paras vaihtoehto).

Armolla on rooli myös oikeudessa

Filosofi Maija-Riitta Ollila näkee oikeudenmukai-
suuden kummallisella poikkeuksella, armolla, 
roolin myös yhteiskunnassa. Hän ennakoi armon 
nousevan tulevaisuudessa entistä keskeisempään 
osaan niinkin armottomalta tuntuvassa asiassa 
kuin oikeudessa.

- Oikeudenkäytössä armolla on tietty rooli. Jo 
Olaus Petrin tuomarin ohjeissa todetaan, että mikä 
ei ole oikeus ja kohtuus, ei saata olla lakikaan. 
Aina silloin tällöin tullaan siihen tulokseen, että 
oikeuden soveltaminen on tuottanut kohtuuttoman 
tuloksen, toteaa Ollila nykytilanteesta ja jatkaa 
tulevan ennakointiin.

- Tämä ajattelutapa tulee olemaan tulevaisuu-
dessa tärkeä, koska tiedetään yhä enemmän siitä, 
minkälaiset tekijät johtavat ihmisen tilanteeseen, 
jossa hän päätyy rikollisuuteen. Hyvin paljon kes-
kustellaan vanhasta filosofisesta tahdonvapauden 
ajatuksesta. On vaikeaa enää ajatella, kuten ennen 
ajateltiin, että on joku ratkaiseva ero tuomittujen 
rikollisten ja muiden ihmisten välillä.

Ollila ei ennakoi, että tuomiot jätettäisiin tu-
levaisuudessa antamatta, vaan ehkä löytyy joku 
toisenlainen tapa käsitellä asioita. Kasvava ymmär-
rys ihmisestä ja rikoksen syntymekanismeista vie 
kohti rikollisuutta ehkäiseviä ja korjaavia toimia.

Oman lahjan ymmärtäminen vie  
katsomaan toista armollisesti

Ironisoidessaan filosofisissa keskusteluissa erinäisiä 

teemoja Maija-Riitta Ollila saattaa leikillään sanoa: 
”Minusta onneksi tuli näin fiksu.” Tähän hän kuiten-
kin jatkaa vakavammin:

- Mutta jos olisin syntynyt toisenlaiseen perhee-
seen, toisenlaiseen kulttuuriin, toisenlaisiin olo-
suhteisiin, niin kuka tietää, että ajattelisin samalla 
tavalla kuin se henkilö, joka ajattelee mielestäni 
kaikkein halveksuttavimmin omine mielipiteineen. 
Olisiko siinä pikkuisen onnea, että minusta tuli 
kaikin puolin ymmärtäväinen ja fiksu ja minä olen 
oikeassa ja toiset väärässä?

Rikkoakseni haastattelutilanteen hiljaisuuden 
vastaan filosofin kysymykseen vastakysymyksellä: 
voisiko tätä sanoa lahjaksi eli armoksi?

- Nimenomaan, vastaa Ollila ja laajentaa armon 
ajatusta yhteiskunnallisesta nuhteettomuudesta itse 
elämään.

- Yhdessä hengellisessä laulussa sanotaan: ”Mä 
elän laupeudesta ja armon antimista” (virsikirja 
275). Siinä on montakin merkitystä. Yksi merkitys 
on se kummallisuus, että täällä yleensä ollaan. 
Onhan perin outoa, että joku ihminen yleensä 
elää. On täytynyt aika moni asia mennä komeasti 
kohdalleen, että täällä ollaan. Ja mikä sitä elämää 
ylläpitää? Miksi se ei ole päättynyt? Se on kaiken-
lainen rypäs lahjoja, mitä tarvitaan, että elämä 
syntyy ja pysyy yllä.

Ollilaa kuunnellessa tulee olo, että oikeuden-
käyttöönkin vaikuttava kasvava ymmärrys ihmi-
sestä ja rikoksen syntymisprosessista ei välttämättä 
ole aivan uusi, vaan on ollut läsnä kristillisessä 
armon käsityksessä jo pitkään.

Yhteiskunnallinen ilmapiiri  
kaipaa armoa

Ylen Kutsuvieras-ohjelmassa viime kesänä Mai-
ja-Riitta Ollila totesi, että armahtamisen opettelu on 
syytä aloittaa lähimmäisestä. Nyt hän pohtii, oliko 
hänen tuolloin esittämässään ajatuksessa riittävästi 
realismia, voiko armahtamista ainakaan aktiivisesti 
opetella.

-  Jos ihminen ei ole koskaan saanut armosta 
kokemusta, miten ihminen voi soveltaa muihin 
sellaista asiaa, mitä hän ei tunne.
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Ollilan mukaan tämänhetkisessä keskustelussa 
armo liitetään usein oman itsensä armahtamiseen, 
ja samalla armo on kokenut inflaation.

-  Tämänhetkisen kielen armokäsitys on, että 
ihminen asettaa itselleen tavoitteen, tai hänen yh-
teisössään, esim. työpaikalla, asetetaan tavoite. Hän 
lähtee tavoittelemaan sitä todetakseen, ettei pääse 
tavoitteeseen. Sitten hän päättää olla itselleen 
armollinen. Hän myöntää, ettei olemassa olevalla 
kapasiteetilla tähän päästy. Ja kun hän on päättänyt 
olla itselleen armollinen, ja jos hänelle jää vähän 
aikaa ja energiaa, hän menee someen ja solvaa siel-
lä surutta lähimmäisiään mennen tullen, kuvailee 
Ollila ajan henkeä naurahtaen ja jatkaa:

- Siinä ei kerta kaikkiaan tapahdu se, mikä Mat-
teuksen evankeliumissa todetaan: ”millä mitalla te 
mittaatte, sillä teille mitataan.”

Armolle olisi Ollilan mielestä yhteiskunnassa 
käyttöä. Hänen mukaansa nyt nähdään, millaisek-
si yhteiskunnallinen ilmapiiri muokkautuu, kun 
armoa ei ole. Tämän hän on saanut kokea myös 
henkilökohtaisesti.

- Aikanaan kirjoitin blogeja, ja somessakin aina 
silloin tällöin jotain lausuin. Olen vaiennut vuosi-
kausia, koska olen yksinkertaisesti liian arka. En 
koe oikein uskaltavani mennä siihen myrskyyn, 
mikä tulee mistä tahansa mielipiteenilmauksesta. 
Vaikka yrittäisi kuinka ystävällisesti ilmaista, aina 
jonkun mielestä se on täsmälleen väärin, ja seuraa 
suuri määrä solvauksia. Aion kuitenkin oppia käsit-
telemään pelkojani, toteaa Ollila.

- Ei ole miellyttävää käydä keskustelua ilmapii-
rissä, jossa pelkästään odotetaan virhettä. Jos osaa 
kaivaa toisen ajattelusta virheen tai heikon hetken, 
pääsee heti vaikuttamaan älykkäältä ja nokkelalta. 
Joku käyttää väärää sanamuotoa ja joutuu pois työ-
paikaltaan. Ei koskaan, ei pienenkään hetken ajan 
saa lipsua missään asiassa.

Keskustelukulttuurissa ilmenevän armon puut-
teen Ollila pelkää vaikuttavan myös yhteiskunnal-
listen asioiden hoitoon. 

- Ajattelen heitä, jotka haluavat esim. kunnal-
lispolitiikkaan tai valtakunnanpolitiikkaan. Onko 
siinä joukossa joku arkajalka, jolla olisi sanottavaa, 
ja halua kehittää yhteiskuntaa, mutta hän ei yksin-
kertaisesti kykene siihen, että lähetetään perheille 
tappouhkauksia? Kaikkien yhteisten asioiden hoito 
vaarantuu jo tässä tilanteessa

Armolle on siis selvästi tarvetta.

- En enää usko viimeisen tuomion olemassaoloon, 
mutta samalla kun lakkasin siihen uskomasta, aloin 
pitää sitä haavetilana. Oikeudenmukaisuus edellyt-
tää kaikkitietävyyttä ja kaikkinäkevyyttä. Me ihmi-
set aina leikataan kausaaliketju jostakin kohdasta 
poikki, paketoidaan ja todetaan, että tämä teko 
johti tuohon, piste.  Olisi aivan fantastista loppujen 
lopuksi saada tietää, miten asiat olivat. 
      Kuvassa Michelangelon Viimeinen tuomio  
Sikstuksen kappelista Vatikaanista.
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MITEN KIRKKO  
meni  

KARANTEENIIN?
Korona saapui kirkkoon maaliskuussa 2020 jo odotettuna, pelät-
tynäkin vieraana. Uuteen tilanteeseen piti reagoida koko yhteis-
kunnan. Miten kirkko selvisi tilanteesta ja miten kirkon korona-

päätökset syntyivät pandemian alkuvaiheessa? 

“Sota on kaukana, Balkanilla saakka”, rauhoitteli 
kapteeni Kaarna poikia Tuntemattoman sotilaan 
alussa. ”Se sitä nykyään on kova kulkemaan. Sala-
masotaa kun on”, vastasi Lehto. Esimies ja valtion-
johto vielä rauhoittelivat, vaikka tiedossa oli, mitä 
tuleman pitää.

Suomessa kyseltiin alkuvuonna 2020, voisiko 
virus tulla tännekin. Kysymys oli väärä. Jälkiviisas 
tietää, että olisi pitänyt jo kysyä, millä viikolla se 
tulee.

Maaliskuun alussa kirkkohallitus lähetti seura-
kuntiin kirjeen, jossa todettiin koronan muodosta-
van “pandemiauhan, johon kirkon tulisi varautua”. 
Ohjeessa kehotettiin ottamaan terveysviranomais-
ten tulevat ohjeet vakavasti ja pidättäytymään 
kaikesta kättelystä.

Muutama päivä kirkkohallituksen ohjeiden jäl-
keen niistä tietämätön Suomen pääministeri vielä 
kätteli niin toimittajat kuin Suomessa vierailleen 
Venäjän ulkoministerinkin. Tilanne Suomessa oli 
hyvä, mutta kansainvälisesti maat toisensa jälkeen 
alkoivat rajoittaa liikennettä.

Maaliskuun 8. päivä järjestettiin musiikkitalossa 
suuri Naistenpäivän konsertti. Kaksi viikkoa myö-
hemmin tiedettiin, että kaikki 1 400 vierasta ovat 
voineet altistua virukselle.

Kriisissä Suomi huomasi olevansa alle viikkoa 

myöhemmin. Perjantaina 13. maaliskuuta talviso-
dan päättymisen muistotilaisuudet oli peruutettu. 
Valtiojohto kuunteli Helsingin tuomiokirkon kello-
jen soittoa Valtioneuvoston linnan parvekkeelta ja 
siirtyi siitä kriisitiloihin pitämään kokousta, jossa 
totesi Suomen olevan poikkeusoloissa.

Talvisodan päättymisen muistopäivänä aloitet-
tiin uusi sota. Viimeistään tässä vaiheessa tiedet-
tiin, että korona tulisi tappamaan suomalaisia.

Jumalanpalvelusten 
jatkuvuus keskiössä

Viikonlopun jälkeen Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko antoi ensimmäisen koronaa koskevan 
tiedotteen. Edellisinä päivinä oli tapahtunut paljon.

Kirkkohallituksen asiantuntijoista perustettu ko-
ronaryhmä piti yhteyttä viranomaisiin ja valmisteli 
seurakuntia koskevia turvallisuusohjeita. Samaan 
aikaan piispainkokous otti tukevan otteen kirkon 
jumalanpalveluselämän johtamisesta. Molempia 
johti arkkipiispa, samoin kirkon kriisiviestintää.

Kirkkohallituksen laatimissa ohjeissa korostui 
terveysturvallisuus, piispojen pandemiastrategias-
sa jumalanpalvelusten jatkuvuus. Ehtoollisesta ja 
seurakuntalaisten osallistumisesta jumalanpalve-
luksiin luovuttiin välittömästi.

TEKSTI SAMULI SUONPÄÄ
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Piispat olivat yhdessä sopineet, että jokaisessa 
seurakunnassa toimitetaan sanajumalanpalvelus. 
Toivomus oli, että se striimattaisiin nettiin. Tärkein-
tä piispoille näytti olevan, että jumalanpalvelus 
pidetään oikeaan aikaan. Toissijaista oli, miten sitä 
voi seurata ja miten siihen osallistutaan.

Kirkon työntekijöiden ryhmissä keskusteltiin 
rajoituksista ja striimauspakosta. Piispojen ohje oli 

kuitenkin yksiselitteinen. Seurakunnan tulee pitää 
jumalanpalvelus ja lähettää se suorana lähetyksenä. 
Nauhoitettua hartautta pidettiin hartausohjelmana, 
ei aitona jumalanpalveluksena.

Näkyvää keskustelua seurakuntien ja piispa-
kunnan välillä ei syntynyt. Päätös oli tehty ja sen 
mukaan mentäisiin.

Jo viikkoa myöhemmin kirkko saattoi tiedottaa 
ottaneensa digiloikan.

Ohjeen mukaan kirkkotiloihin saisi tulla hiljenty-
mään, mutta korkeintaan kymmenen ihmistä ker-
ralla. Kyse ei olisi yleisötilaisuudesta, korostettiin, 
kuin valmistautuen jo kaikkien yleisötilaisuuksien 
kieltämiseen.

Samaan aikaan Kirkon viestintä neuvotteli 
Yleisradion kanssa televisiojumalanpalvelukset 
uusiksi. Jumalanpalvelusten määrää lisättiin ja 
niiden toteuttaminen siirrettiin jo aiemmin sovitun 
koronasuunnitelman mukaisesti kirkoista studioon.

Niin tärkeänä jumalanpalvelusta Suomessa 2020 
pidettiin, että televisiojumalanpalvelus tulisi pan-
demian ajan televisiosta joka viikko. Se merkitsi 
lopulta lähes 50 % lisäystä ohjelmakartassa.

Myös kirkollisia toimituksia, häitä, kasteita ja 
hautajaisia, oli päätetty jatkaa, osallistujamäärä 
niissäkin rajoitettiin kymmeneen.

LAPSILLE JA  
NUORILLE  

KARANTEENIAIKANA 
TAPAHTUNUTTA  

VAHINKOA  
KORJATAAN  

VIELÄ PITKÄÄN

Korona tyhjensi kirkot ja vei jumalanpalvelukset nettiin. Kuvassa suorana nettiin striimattu valtiopäivien eku-

meeninen avajaisjumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa 3.2.2021.
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“Muu seurakuntien normaali viikkotoiminta 
keskeytetään toistaiseksi, mutta siirretään verkossa 
tapahtuvaksi aina kuin se on mahdollista”, korosti 
tiedote. Jumalanpalvelukset oli saatu turvattua, 
muu sai mennä.

Lapsi- ja nuorisotyö kärsi eniten

Piispat ohjeistivat pyhistä toimituksista ja kirkko-
hallitus koronaturvallisuudesta. Seurakuntien piti 
itse ratkaista, miten seurakunnan muu toiminta 
sopeutettaisiin pandemiaan.

Vaikka piispojen ohje esittikin viikkotoiminnan 
keskeyttämistä toistaiseksi, seurakunnissa ei tätä 
hyväksytty. Syntyi uusia toimintamuotoja. Kun 
seurakuntalaiset eivät kirkon työntekijöiden luo 
päässeet, heitä pyrittiin kohtaamaan puhelimitse ja 
netissä.

Alle kaksi viikkoa poikkeustilan julistamisen jäl-
keen Helsingin seurakunnat käynnistivät yhdessä 
kaupungin kanssa Helsinki-avun. Se oli puhelinpal-
velu, josta koronakaranteeniin suljetut vanhukset 
saattoivat pyytää apua. Seurakuntien ja kaupungin 
työntekijät ja vapaaehtoiset toimittivat kauppa- ja 
apteekkiapua kotiovelle, myös keskusteluapua 
järjestettiin.

Vastaavaa toimintaa käynnistettiin nopeasti 
myös muualla Suomessa.

Jälkikäteen katsoen pahimmin koronasta ja 
karanteenista kärsi kirkon lapsi- ja nuorisotyö. Kun 
piispat olivat pelastaneet jumalanpalveluselämän 
ja seurakunnissa oli nopeasti uudelleenorganisoitu 
diakoniatyö, lapsi- ja nuorisotyön koronasopeutu-
minen kesti pitempään. 

Monissa seurakunnissa käynnistettiin nopeasti 
nuorten iltoja netissä ja kokeiltiin erilaisia lasten-
hetkiä videomuodossa. Toisin kuin jumalanpal-
velusten turvaamiseen, kasvatustyöhön liittyviä 
ohjeita ja määräyksiä seurakunnat eivät poikkeus-
tilan alussa saaneet. Lasten ja nuorten kanssa seura-
kunnat jäivät pitkäksi aikaa yksin.

Pandemian alussa ei myöskään osattu ennustaa, 
miten pitkään poikkeusolot lopulta jatkuisivat ja 

miten koulujen sulkeutuminen nuoriin vaikuttaisi. 
Nyt monissa seurakunnissa koetaan, että lapsi- ja 
nuorisotyölle sekä erityisesti lapsille ja nuorille 
karanteeniaikana tapahtunutta vahinkoa korjataan 
vielä pitkään.

Hallinnollisia haasteita

Yrityksissä ja kunnissa siirryttiin nopeasti etäko-
kouksiin. Kirkkolaki ei mahdollistanut etäkokous-
ten järjestämistä seurakuntahallinnossa. Kirkkohal-
litus ratkaisi ongelman käyttämällä kirkkolain 25. 
luvun poikkeusolovaltuuksia. Poikkeusoloissa, kun 
kirkolliskokous ei voi kokoontua, kirkkohallitus 
voi antaa väliaikaisia määräyksiä seurakuntien ja 
seurakuntayhtymien hallinnosta. Kirkkohallituk-
sen täysistunto antoi 24. maaliskuuta väliaikaisen 
määräyksen, jonka mukaan seurakuntahallinnon 
kokoukset voi poikkeusoloissa järjestää etäyhteyk-
sin.

Kirkkolain mukaan väliaikainen määräys voi 
olla voimassa enintään 12 kuukauden ajan. Kirk-
kohallituksen tulkinnan mukaan kirkkohallitus oli 
kuitenkin käyttämässä kirkolliskokoukselle kuulu-
via valtuuksia ja määräyksen katsottiin siksi voivan 
olla voimassa vain poikkeusolojen ajan.

Poikkeusolot päättyivät kesäkuun puolivälissä. 
Koska pandemia ei vielä pitkään aikaan olisi ohi, 
muualla etäkokoukset jatkuivat, mutta seurakun-
nissa oli pakko siirtyä fyysiseen läsnäoloon ko-
kouksissa.

Tilanne koettiin seurakunnissa ongelmallisek-
si ja kirkkohallitusta kritisoitiin siitä, että oikeus 
etäkokouksiin päättyi. Jotkut seurakunnat suunnit-
telivat jopa etäkokousten jatkamista ilman kirkko-
hallituksen määräystä.

Ensisijaisesti ongelma johtui kirkkolaista. Oli 
vähitellen käynyt ilmi, että sen poikkeusolopykälä 
soveltui pandemiaolosuhteisiin huonosti. 

Väliaikaista määräystä annettaessa kirkkohalli-
tuksessa oli valittu turvallisimmaksi koettu tulkinta. 
Mikäli määräys etäkokousten mahdollisuudesta 
olisi annettu poikkeusoloja pitemmäksi aikaa, olisi 

TEKIKÖ KIRKKO VIRHEITÄ?  
VARSIN VÄHÄN.
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ollut riski siitä, että seurakuntien syksyllä näillä 
valtuuksilla pitämät kokoukset olisi jälkikäteen 
katsottu lainvastaisiksi.

Miten kirkko on pärjännyt  
pandemian keskellä?

Kirkko pärjäsi vaikeassa tilanteessa hämmästyt-
tävän hyvin. Se siirtyi kriisimoodiin nopeasti ja 
hallitusti. Kriisin myötä myös arkkipiispan rooli 
korostui kuin vastauksena kysymyksiin siitä, kuka 
kirkkoa johtaa.

Näkyviä erimielisyyksiä valitusta toiminta-
linjoista ei ollut. Ensimmäisiä säröjä kuvaan toi 
keskustelu etäehtoollisen mahdollisuudesta. Tämä 
keskustelu kosketti tosiasiassa hyvin pientä teo-
logisten asianharrastajien joukkoa, ja piispakunta 
onnistuikin lopettamaan keskustelun heti alkuunsa 
ilmoittamalla, että “näin on päätetty”.

Tekikö kirkko virheitä? Varsin vähän. Suurin 
kompurointi koski rahankeruuta etäjumalanpalve-
luksissa. Koska kolehtia voi kerätä vain fyysisesti 

läsnä olevalta seurakunnalta, Kirkkohallitus päätyi 
aluksi kieltämään kaiken rahankeruun striimatuis-
sa jumalanpalveluksissa. 

Myöhemmin ohjetta korjattiin siten, että kolehti 
voidaan korvata rahankeräyksellä silloin, kun ko-
lehdinsaajalla oli tähän soveltuva rahankeräyslupa. 
Pahimmin tästä ehti kärsiä Herättäjä-Yhdistys, jon-
ka kansainväliselle työlle 22.3. kaikissa kirkoissa 
kerättäväksi päätetty kolehti jäi Kirkkohallituksen 
virheellisen ohjeistuksen takia osin keräämättä.

Keväällä 2020 niin kirkko kuin valtiojohtokin 
selvisivät objektiivisesti arvioiden varsin hyvin. 
Uusia, osin edellisten kanssa ristiriitaisia ohjeita ja 
määräyksiä oli paljon, mutta niistä jokaista pyrittiin 
uskollisesti noudattamaan. 

Kokonaisuudessaan korona vastaanotettiin 
varsin yksituumaisesti niin kirkossa kuin koko yh-
teiskunnassakin. Kun tilanne oli pahin, rivit pitivät. 
Kritiikin aika oli vasta myöhemmin — ja kirkossa 
sitä on kuulunut hämmästyttävän vähän.
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Pandemian myötä maskit ja turvavälit tulivat osaksi kirkollistakin kokoustamista. Kuvassa marraskuussa 2020 

kokoontunut kirkolliskokous Turun kristilliseltä opistolla.
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Liisa-Maria Voipio-Pulkki päätyi kymmenisen vuotta 
sitten työskentelemään kotikaupunginosaansa.  
Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan  
elämä on koronavuonna pysynyt tiiviisti Helsingin 
Kruununhaassa kodin, työpaikan ja läheisten ulkoilu- 
alueiden piirissä.

 Kotona ja  
kruunun palveluksessa  
KRUUNUNHAASSA

Laitumesta  
kivikortteleiksi 

- Kruununhaka on nimensä 
mukaisesti ollut alun perin 
kruunun laidunaluetta.  
Alue on rakennettu ranta-
kallioille. Esimerkiksi oman 
talomme kellarissa näkyy 
paljasta peruskalliota, jolle 
talot on rakennettu. Näky-
mä kotini lähellä Meritullin-
kadulla on aika tyypillinen 
näky. Kadut ovat leveitä ja 
avaria verrattuna joihinkin 
muihin alueisiin Helsingin 
kantakaupungissa.

- Toisen maailmansodan 
aikana Kruununhaka kärsi 
pahasti pommituksista. 
Esimerkiksi nykyinen koti-
talomme paloi pahasti.  
Siitä on olemassa kuvia, 
joissa siitä puuttuvat ikku-
nat vielä vuosi sodan päät-
tymisestä. Sodan muistot 
ovat edelleen näkyvissä. 
Monen talon seinässä on 
sirpaleiden jättämiä jälkiä 
ja reikiä. Niitä voi nähdä 
erityisesti kivijaloissa ja 
muissa kohdissa, joissa on 
paljasta kiveä.

1
TEKSTI JA KUVAT JOONA RAUDASKOSKI

Kylä  
kaupungissa

- Kruununhaassa on 
alueen kokoon nähden 
suhteellisen vähän asuk-
kaita. Se näkyy siinä, että 
ilta-aikaan ja viikonlop-
puisin täällä on hiljaista. 
Ravintolat ja pikkuliikkeet 
kärsivät tästä. Yritän 
mahdollisuuksien mukaan 
asioida lähellä, jotta  
palvelut säilyisivät.

- Kruununhakakin on  
tavallaan vähän kuin kylä. 
Kesäisin järjestetään 
esimerkiksi kauniita  
sisäpihoja esittelevä  
tapahtuma. Moni ra-
kennus nimittäin kätkee 
sisäänsä upeita sisä- 
pihoja, joita ei yleensä 
pääse ihailemaan. 

2
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Meri 

- Minulla on sukujuuria  
muun muassa Etelä- 
Pohjanmaalla ja olen  
kasvanut Tampereella, 
jossa isäni työskenteli  
kirkkoherrana. Olen kuiten-
kin asunut paljon pidem-
pään Helsingissä ja viihdyn 
hyvin. Pidän erityisesti 
merellisyydestä. Tykkään 
käydä lenkeillä kiertämäs-
sä Katajanokkaa. Meren 
rantaan on kotoani vain 
muutamia satoja metrejä.

- Ei ihme, että tänne muut-
taa myös paljon lapsiper-
heitä. Puistot ja päiväkodit 
ovat kaikki kävelymatkan 
päässä.  
  

    Silmät auki 

- Kruununhaka on vanhimpia asuinalueita 
Helsingissä. Useissa taloissa on muisto-
laattoja, jotka kertovat, kuka on ehtinyt 
asua missäkin talossa ja mihin aikaan. 
Yksi mielenkiintoinen esimerkki on muis-
tolaatta, joka kertoo J. V. Snellmanin 
asuneen tällä paikalla 170 vuotta sitten. 
Toki paikalla on silloin ollut eri talo.

- Laattojen ja lukuisten muiden yksityis-
kohtien ohi kulkee helposti. Jos täällä 
pitää silmänsä auki, lähes jokaisesta 
talosta löytyy mielenkiintoisia yksityis-
kohtia ulkopuolelta.

3

4
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                  Opiskelijat

- Kruununhaassa näkyy 
normaalitilanteessa 
päivisin paljon opiskelijoi-
ta. Esimerkiksi Helsingin 
yliopiston valtiotieteelli-
nen tiedekunta, Svenska 
social- och kommunal-
högskolan ja kasvatus-
tieteellinen tiedekunta 
ovat täällä. Aloitin itse 
aikanani lääkärin opinnot 
tuolla Siltavuorenpenke-
reellä, jossa koulutetaan 
nykyään opettajia.

 Linna 

- En koskaan ajatellut, että kodin pitäisi olla näin 
lähellä työpaikkaa. Nyt työmatkani kuitenkin 
on 800 metriä ministeriöön. Tosin koronakriisin 
aikana olen tehnyt töitä kotona. Ministeriötä 
enemmän olen viettänyt aikaa täällä valtio-
neuvoston linnassa mediatilaisuuksissa ja  
Säätytalossa erilaisissa neuvotteluissa.

- On tärkeää, että kriisiä ratkaisemassa on taus-
taltaan monenlaisia ihmisiä. En peittele mutta en 
myöskään erityisesti korosta kristillistä vakau-
mustani. Työssäni on noussut esille, että korona 
aiheuttaa terveydellisen, sosiaalisen ja taloudel-
lisen kriisin lisäksi monille myös eksistentiaalisen 
kriisin. Tämä haastaa kirkkoja ja kaikkia hengelli-
siä yhteisöjä. 

5

6

Sisätautiopin dosentti Liisa-Maria Voi-
pio-Pulkki on tehnyt pitkän uran suomalais-
ten terveyden hyväksi. 
   Ennen yli kymmenvuotista virkamiesu-
raansa johtajana sosiaali- ja terveysminis-
teriössä hän ehti työskennellä kuusi vuotta 

hallintoylilääkärinä Kuntaliitossa. Sitä ennen 
hän toimi parikymmentä vuotta käytännön 
lääkärinä, opettajana ja kliinisenä tutkijana 
Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja 
neljä vuotta ylilääkärinä HUS:ssa.

i
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Herättäjä-Yhdistyksen

uutuuskirjoja

Tilaukset: www.herattaja.fi
(06) 433 5700, tilaukset@h-y.fi

PÄIVÄ KERRALLAAN
Jumalan sanan viittoja vuoden varalle

Kuopion hiippakunnan emerituspiispa Matti Sihvosen 
uusi teos on kutsu hiljentymiseen. Herättäjä-Yhdistyksen 
kustantamassa hartauskirjassa Päivä kerrallaan, Jumalan 
sanan viittoja vuoden varrelle on hengellinen aamupala 
vuoden jokaiselle päivälle: raamatunkohta ja lyhyt selitys. 

Kirjan taitossa on huomioitu iäkkäämmätkin lukijat. 
Kirja on kovakantinen ja siinä on lukunauha. 

34 €

Matti Sihvonen

P
IE

N
T

E
N

 P
Y

H
IE

N
 EVÄ

Ä
T

  
 

K
ari Pekka K

innunen

Kari Pekka Kinnuselta ilmestyi vuonna 2019 
kirkkovuoden juhlapyhistä kirja Pyhistä pyhimmät. 
Se saa nyt jatko-osan Pienten pyhien eväistä. 
Yhdessä nämä kaksi kirjaa kattavat kaikki kirkko-
vuoden pyhäpäivät.

Pienten pyhien eväissä Kari Pekka Kinnunen ker-
too, millaisia leipiä on pyhäpäivien siemenviljasta 
hänen uunissaan paistunut. Siitä voivat yksittäiset 
lukijat, keskustelupiirit ja seuraväki murtaa evästä 
matkalleen.

ISBN 978-951-878-159-5

Kansikuva ja kuvitus Christer Åbergin 
teoksesta Veni, Sancte Spiritus
Valokuvat Aleksi Kinnunen

Kari Pekka Kinnunen

PIENTEN 
PYHIEN EVÄÄT

Kirjoittaja sanoo:

”Muutaman kerran 
vuodessa meille katetaan 
juhlapyhien jumalanpal-
veluksissa suuri pitopöy-
tä. Jeesus siunasi kerran 
pienen pojan eväät ja 
niistä riitti runsain mi-
toin syötävää. Kirkkovuo-
den pienet pyhät jatkavat 
tätä ruokkimisihmettä.”

PIENTEN PYHIEN EVÄÄT
Kari Pekka Kinnunen
Jeesus siunasi kerran pienen pojan eväät ja niistä riitti runsain 
mitoin syötävää. Kirkkovuoden pienet pyhät jatkavat tätä ruokki-
misihmettä. 

Kaksi vuotta sitten ilmestyi kirkkovuoden juhlapyhistä kirja 
Pyhistä pyhimmät. Sen jatko-osassa Kinnunen kertoo, millaisia 
leipiä on pyhäpäivien siemenviljasta hänen uunissaan paistunut. 
Siitä voivat yksittäiset lukijat, keskustelupiirit ja seuraväki murtaa 
evästä matkalleen.

20 €

TULOSSA

VIRSIMUISTOJA
Heimo Lipiäinen
”Vaikka laulutaitoni ei ole erityisen hyvä, minua on rohkaissut Ola-
vi Kareksen aikoinaan julkaisema määritelmä virrestä, joka syntyy, 
kun satakieli ja turilaan toukka yhdessä veisaavat.”

Rovasti Heimo Lipiäinen on tähän kirjaseen koonnut ajatuksiaan 
lähes 40 evankelis-luterilaisen kirkkomme virsikirjan virrestä. 
Nämä elämänmakuiset kirjoitelmat jotka kutsuvat lukijaa avaa-
maan oman virsikirjansa, palaamaan tuttuihin tai tuntematto-
mampiin virsiin ja muistelemaan oman elämänsä vaiheita.

10 €
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Piispa Mari Leppänen: 

Hengelliset  
kesäjuhlat  

ovat tuttuja
TEKSTI  JOHANNA SOINTULA
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uviseurat ja herättäjäjuhlat ovat Turun 
arkkihiippakunnan piispa Mari Leppäselle 

tutuimpia hengellisiä kesäjuhlia. Viime vuosina 
hän sanoo vierailleensa eniten näillä juhlilla.

Suviseuroihin liittyvät lapsuuden muistot ovat 
vanhoillislestadiolaisuuden keskellä eläneellä 
verrattomia.

- Suviseurat olivat lapsuuteni taivas. Valtavasti 
ystäviä ja sukulaisia ympärillä — siellähän olivat 
ihan kaikki! Koin olevani turvassa, ja että minut 
hyväksytään sellaisena kuin olen. 

Juhlien äänimaisema on erityisesti muistissa. 
- Yhdessä laulaminen oli vahva kokemus, se on 
painunut syvälle kehoni muistiin.

Lapsen Suviseuroissa ei ollut hengellisesti 
ulkopuolisia. Ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden 
kokemukset hahmottuivat vasta aikuisena. 

- Tajusin, että nämä nyt ei olleetkaan ihan taval-
liset kesäfestarit. Ihan kaikki ei kokoonnu pellolle 
laulamaan taivasikävästä.

Äitinsä Elina Pentikäisen kanssa hän osallistui 
myös herättäjäjuhlille. Pentikäinen on herännäi-
syyden tutkija, jonka tutkimuskohteena ovat olleet 
Telppäsniityn herätykset ja niiden vaikutukset. 

- Olen viihtynyt herättäjäjuhlilla. Sinne on 
helppo tulla ja olo on ollut tervetullut, vaikka toki 
sielläkin tunnistan ulkopuolisuuden. Ymmärrän, 
että herättäjäjuhlat rakentuvat perheiden ja suku-
jen yhteisen tradition päälle, jota tarkastelen vähän 
eri vinkkelistä, Leppänen sanoo.

istä me puhumme, kun puhumme herä-
tysliikkeistä? Piispa Leppänen nostaa esiin 

yhdistyksiä, joilla ei ole samaa traditiota ja histo-
riaa kuin perinteisillä herätysliikkeillä, mutta jotka 
tuovat kirkon keskusteluun samoja asioita.

- Onko Hiljaisuuden Ystävät herätysliike, 
mieltääkö se itseään sellaiseksi, kohdellaanko 
sitä samalla tavalla kuin muita herätysliikkeitä? 
Rakentuuko Tulkaa kaikki -liikkeen identiteetti vai-

kuttamisen näkökulmasta, vai onko se myös yksi 
hengellinen liike kirkossa? hän kysyy.

oronaepidemian vuoksi hengellisiä kesä-
juhlia ei viime kesänä järjestetty. Leppänen 

ymmärtää hyvin, miten raskaana se koettiin.
- Herätysliikkeiden kesäjuhlat ovat useille ikään 

kuin keidaskokemus omalla elämän matkalla ja 
uskonkilvoituksessa.

Herätysliike on monille hengellinen koti, liitty-
mäpinta kirkon elämään. 

- Liikkeet ovat 
rikastuttaneet ja 
monipuolistuttaneet 
kirkollista elämää. 
Ne ovat tuoneet myös 
keskusteluja opin 
tulkinnasta.

Uudistusliikkeinä 
syntyneiden herätys-
liikkeiden oleminen 
on hänen mielestään murroksessa. Onko herätys-
liikkeistä tullut perinneliikkeitä, ovatko ne säilyttä-
viä elementtejä kirkon elämässä?

- Mietin, onko hedelmällistä arvioida jatkuvasti 
kirkkoa ikään kuin ulkopuolelta. Toivoisin, että 
herätysliikkeen identiteetti rakentuisi siten, että 
siellä haluttaisiin omasta näkökulmasta rakentaa 
yhteistä kirkkoa.

ohtiessaan herätysliikkeiden tehtävää ja 
tulevaisuutta Leppänen pitää oleellisena 

kysymyksenä sitä, voivatko ne suuntautua ulos ja 
maailmaan.

Vihkimysmessun saarnassaan piispa Mari Lep-
pänen puhui kynttilänpäivän evankeliumitekstin 
pohjalta Simeonista.

- Onko meissä Simeonin rohkeutta ottaa tule-
vaisuus syliin ja astua ulos maailmaan? Simeonia 
ei lohduttanut tuttu, kivinen temppeli, vaan hänen 
syliinsä saama Jeesus-lapsi. Meiltä kysytään koko 
ajan rohkeutta, jotta kristillinen kirkko voisi olla 
totta.

- Herätysliikkeissä on elettyä uskoa, joka usein 
siirtyy kokonaisvaltaisesti sukupolvelta toiselle. Se 
on valtava voima. Mutta onko näkökulma tulevai-
suudessa, vai onko katse jäänyt menneeseen? Kun 
uskaltaa astua uuteen, ottaa tulevaisuuden syliin, 
siirtyy myös usko eteenpäin. Ajattelen kiitollisena 
ihmisiä, jotka tuoreilla tulkinnoilla antavat uskolle 
ajassa kestävän muodon.
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Yhteisen  
jumalan- 

palveluksen 
omistajat

Jumalanpalvelusten osallistuja- 
määrät laskevat. Laskevien käyrien 

äärellä on surkuttelun lisäksi  
mietitty myös uutta. Jumalan- 

palveluksiin liittyvässä  
keskustelussa on viime aikoina  
puhuttu yhteisöllisyydestä ja  

seurakuntalaisten osallistumisesta. 
Nämä ovat olleet körttiläiselle  

seuraliikkeelle tuttuja jo 200 vuotta.

TEKSTI KALLE HILTUNEN

Lapsia osallistumassa messun  
toteutukseen Haapajärven kirkossa.
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Kuka omistaa jumalanpalveluksen? Jos jätetään 
sivuun jumalalliseen omistajuuteen viittaavat 
teologiset vastaukset, yleinen mielikuva lienee, että 
pappi omistaa jumalanpalveluksen, tai pappi ja 
kanttori. Pappi ja kanttori hoitavat suurimman osan 
kirkonmenojen tehtävistä, he päättävät muutok-
sista, pappi toivottaa usein myös seurakuntalaiset 
tervetulleiksi.

Juhani Holma (TT, MuM) kouluttaa seurakuntien 
työntekijöitä ja pieneltä osin myös seurakuntalai-
sia jumalanpalveluksiin liittyvissä asioissa Kirkon 
koulutuskeskuksessa. Hän on pohtinut paljon 
jumalanpalveluksen kehittämiseen liittyviä kysy-
myksiä, ja näkee keskeiseksi ongelmaksi sen, että 
jumalanpalvelus näyttäytyy liiaksi papin tai papin 
ja kanttorin omana asiana. 

- Kehitys on kirkossa johtanut eri syistä siihen, 
että papisto on hoitanut suvereenisti kanttorin 
avustuksella sen homman, mutta jos luetaan Uutta 
Testamenttia, tämä ei ole ollut se idea, toteaa 
Holma.

Holman mukaan meidän täytyy ajatella uusiksi 
kysymys jumalanpalveluksen omistamisesta ja sitä 
kautta myös roolitus sen rakentamisessa.

- Paikallisseurakunta, kaikki siihen kuuluvat 
kristityt, omistavat jumalanpalveluksen, ja heillä 
tulisi olla mahdollisuus kokea osallisuutta sen 
rakentamisessa ja viettämisessä.

Jos papin ja kanttorin yksin hoitamat kirkon-
menot ei ole ideaalitilanne, mikä sitten on Holman 
mukaan ihanne?

- Papin tulee kyllä johtaa jumalanpalvelusta ja 
hoitaa ne tietyt asiat, mitkä edellyttävät pappisvih-
kimystä. Mutta sitten sillä papilla pitää olla oival-
lus, ettei ole oikein, että seurakunta vain istuu pas-
siivisena seuraamassa. Heillä, jotka haluavat, pitää 
olla mahdollisuus siihen tuoda lahjansa. Tuokoon 
kukin omat lahjansa, kuten Uudessa Testamentissa 
sanotaan. Ne voivat olla musiikillisia, liittyä kirkon 
kaunistamiseen tai mihin tahansa tehtävään. Jos 
tätä mahdollisuutta ei anneta, niin jumalanpalvelus 
jää jollakin tavalla vajaaksi, visioi Holma.

- Ok, me saamme laulaa kyllä virsiä ja se on 
suurta ääneen osallistumista, mutta jos me haluam-
me kaunistaa sitä vielä entisestään, niin tuodaan 
ne lahjat sinne vuorollamme rakentaaksemme toi-
siamme ja välittääksemme Jumalan todellisuutta.

Haapajärven yhteisöllinen  
jumalanpalvelus
Mitä jumalanpalvelusten omistajuuden siirtäminen 
papistolta seurakuntalaisille ja seurakuntalaisten 
lahjojen laajempi hyödyntäminen käytännössä voi-
si tarkoittaa? Sitä on kysyttävä Haapajärveltä, jossa 
reilut 10 vuotta sitten alettiin tietoisesti rakentaa 
yhteisöllisempää ja seurakuntalaisten roolia kasvat-
tavaa jumalanpalvelusta. Uudistuksen kätilönä 
toimi kirkkoherra Kari Tiirola.

Tiirola tunnustaa olleensa aina innostunut 
jumalanpalveluksesta. Hän oli vuosina 2009–10 
virkavapaalla ja Oulun tuomiokapitulissa hiippa-
kuntasihteerin sijaisena yhtenä vastuualueenaan 
jumalanpalvelukset. Silloin ajatukset uudesta läh-
tivät viriämään. Tiirola ei kuitenkaan itse keksinyt 
yhteisöllisyyden lisäämistä, vaan päätyi pohtimaan 
asiaa jo vuosituhannen vaihteessa tehtyjen linjauk-
sien pohjalta. 

- Oikeastaan jumalanpalvelusuudistuksessa 
(2000) luotiin jo linjat. Siellä lukee selkeästi täm-
möinen yhteisöllinen jumalanpalvelus, mutta 
siinä ei ollut päästy puusta pitkään, toteaa Tiirola 
pohdinnoistaan yli 10 vuoden takaa. 

- Rupesin asiaa miettimään ja sitten tuli samaan 
saumaan jumalanpalveluselämän kehittämispro-
jekti (Tiellä — På väg) Kirkkohallituksessa. Minut 
kutsuttiin ohjausryhmään mukaan. Samanaikaises-
ti sain sitten ujutettua meidän seurakunnan yhdek-
si kehittämisseurakunnaksi, jatkaa Tiirola.

- Kun palasin omaan seurakuntaan, lähdimme 
hakemaan seurakuntalaisilta vastauksia kysymyk-
seen, miksi käyt messussa. Kuvittele sellainen 
tilanne, että sinulla on hirveä hinku päästä juma-
lanpalvelukseen joka pyhä. Mitä on tapahtunut?

- Saimme 250 erilaista vastausta. Kun niitä 
työstettiin, saimme tulokseksi, että kaikkia yhdisti 
kaksi asiaa: yhteisöllisyyden kokemus ja kun mes-
sussa on tekemistä, kuvaa Tiirola prosessia yhtei-
söllisemmän jumalanpalveluksen syntymisestä.

Kyselyn tulokset eivät automaattisesti siirtyneet 
käytäntöön. Seurakunnassa oli työryhmä, joka 
mietti, mitä yhteisöllisyys ja tekeminen käytännös-
sä voisi tarkoittaa jumalanpalveluksissa. Haapa-
järvellä, kuten monissa muissakin seurakunnissa, 
oli ollut seurakuntalaisia esim. tekstinlukijoina ja 
kolehdinkantajina. Moni seurakunnan työntekijä 
tietää, että avustajien pyytäminen joka sunnun-
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taille tuottaa lisää vaivaa. Miten seurakuntalaisten 
osallistumista voisi kasvattaa ilman, että palkol-
listen työmäärä kasvaa samassa suhteessa? Tarvit-
tiin joku rakenne. Ratkaisu kysymykseen löytyi 
Pohjanlahden toiselta puolelta. 

- Sitten tutustuin Fredrik Modeuksen kirjaan Mod 
att vara kyrka (2005), jossa hän kertoo jumalanpal-
velusryhmistä, jotka olivat Lundissa Helgeandin 
seurakunnassa. Siinä tuli sellainen olo, että bingo! 
Se on tässä, kuvaa Tiirola ratkaisevaa löytöä.

Seurakuntalaisten  
jumalanpalvelusryhmät keskiössä

Lundin mallin mukaisesti Haapajärvelle pystytet-
tiin syksyllä 2010 kymmenen eri jumalanpalvelus-
ryhmää, jotka vastaavat vuorotellen jumalanpal-
veluksista siten, että jokaiselle ryhmälle tulee 5–6 
jumalanpalvelusta vuodessa. Ensiksi koottiin 10 
ryhmänvetäjää, jotka lähtivät haalimaan ympäril-
leen muita jäseniä. Kari Tiirolan mukaan ryhmien 
vetäjien hankinta ei ollut vaikeaa.

- Soitin ihmisille. Hehän olivat innostuneita. Tuli 
sellaisia vastauksia, että ”tämmöistä minä olen 
odottanutkin”. Oli tosi helppo saada ne ihmiset 
kokoon.

Sekä ryhmäläisissä että ryhmänvetäjissä on 
vuosien aikana tapahtunut vaihtuvuutta. Aluksi 
ryhmänvetäjiä pyydettiin mukaan vain kahdeksi 
vuodeksi, mutta moni on jatkanut pitempään. Yksi 
tällainen on Maija Snicker, joka on vetänyt yhtä 
jumalanpalvelusryhmää alusta saakka. Ryhmän 
kokoaminen ei Snickerille ole ollut mahdoton 
tehtävä.

- Minä esimerkiksi kysyin Oulun herättäjäjuhli-
en (2011) kahvijonossa yhtä pariskuntaa mukaan, 
mainitsee Snicker käytännön esimerkin ryhmään 
pyytämisestä.

Snicker myöntää, että ihanteet eivät ole ryhmän 

koostumuksissa täysin toteutuneet.
- Jumalanpalvelusryhmien alkuvaiheessa luen-

noitsija sanoi, että ryhmässä pitäisi olla mahdol-
lisimman erilaisia ihmisiä. Eihän se aina onnistu. 
Monesti miehiä on vähemmän. Alkuvaiheessa 
nuoria oli enemmän. En minä voi siitä lähteä heitä 
kuitenkaan moittimaan, jos he lähtevät opiskele-
maan muualle, toteaa Snicker.

Herättäjäjuhlat ovat ilmeisesti olleet Haapa-
järven seurakunnan jumalanpalvelusryhmille 
keskeisiä rekrytointitilaisuuksia. Maria Laurila on 
ollut mukana yhdessä jumalanpalvelusryhmässä 
Sotkamon herättäjäjuhlilta (2015) asti.

-  Ryhmänvetäjä siellä ryhmäläisten kanssa 
piiritti minut, toteaa Laurila naurahtaen lähtemises-
tään jumalanpalvelusryhmään.

Mitä jumalanpalvelusryhmät sitten tekevät? 
Vastuussa oleva ryhmä kokoontuu jumalanpalve-
lusta edeltävänä maanantaina (ei korona-aikana). 
Kokoontumisessa jaetaan tehtävät, valmistellaan 
esirukousta ja jutellaan sunnuntain raamatunteks-
teistä. Siinä saatetaan antaa saarnaavalle papille 
virikkeitä saarnaa varten. Sekä Snicker että Laurila 
kuitenkin korostavat, että saarnojen valmistus jää 
pääosin papin tehtäväksi.

- Ehkä me ei olla valmiiksi asti kauhean monta 
saarnaa tehty, naurahtaa Snicker. - Minun ryhmäs-
säni ei ole kovin aktiivisia saarnantekijöitä. Kun 
oli tuomiopäivän saarna, ei meillä ollut paljoa 
sanottavaa. Se on niin kova teksti, että siihen ei ole 
maallikolla lisättävää.

Vaikka ryhmällä ei olisikaan saarnoihin paljon 
annettavaa, kokee Laurila keskustelun saarnateks-
teistä mielekkääksi.

- Kyllä niistä joku ajatus herää. Keskustelu sy-
ventää itsellekin jotakin, avaa jotain.

Ryhmän konkreettisia tehtäviä jumalanpalveluk-
sessa ovat mm. tekstinluku, esirukous, kynttilän 
sytyttäminen, kolehdin kantaminen sekä ihmisten 
vastaanottaminen ja virsikirjan ojentaminen ennen 
jumalanpalvelusta. Laurila pitää yhtenä tärkeim-
pänä tehtävänä kahvitusta, joka tapahtuu heti 
jumalanpalveluksen jälkeen kirkossa. Onko kirkko 
Laurilan ja Snickerin mielestä hyvä paikka juoda 
kahvit?

- Kyllä, ehdottomasti, toteaa Snicker. - Siirtymi-
nen seurakuntatalolle pudottaisi porukan mini-

Se on jotenkin makia  

olo, kun on itse  

mukana tekemässä
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miin, eikä se ole sama tunnelma. Monesti ulko-
paikkakuntalaiset ovat antaneet kiitosta kirkossa 
olevista kahveista.

Ryhmä antaa paljon

Sekä Maija Snicker että Maria Laurila arvioivat, että 
jumalanpalvelusryhmien toimiminen on vaikutta-
nut Haapajärven kirkossakäyntimääriin positiivi-
sesti. Eivät ryhmät ole kaikkea kuitenkaan muutta-
nut auvoksi. Nuoria ei liikaa jumalanpalveluksissa 
näy Haapajärvelläkään.

- Aika vähän on enää niitä alle viidenkymmenen 
hengen pyhiä, mutta kävijät ovat kyllä yli viisi-
kymppisiä. Kyllä se nuorten saaminen mukaan on 
haaste. Monista nuorista lukijoista on kyllä tullut 
ehtoollisavustajia. Eivät nuoret jumalanpalveluk-
sissa käy paljon, mutta tällaisissa tehtävissä ovat 
mukana, toteaa Snicker.

Mitä jumalanpalvelusryhmät ovat sitten antaneet 
itse ryhmäläisille? Tuleeko jumalanpalveluksesta 
erilainen merkitys, kun on itse vuorossa?

- Tulee, vastaavat sekä Snicker että Laurila yhtä 
aikaa.  

- On se jumalanpalvelus silloin ihan erilainen. Se 
on jotenkin makia olo, kun on itse mukana teke-
mässä, toteaa Laurila ja haluaa jatkaa myös juma-
lanpalvelusryhmän sosiaalisesta merkityksestä:

- Minullehan tuli uusia tuttavuuksia siinä ryh-
mässä. Osan tunsin entuudestaan. Kyllähän ne an-
tavat paljon. Ryhmässä on myös ihan erityyppisiä 
ihmisiä kuin on itse. On terveellistä puhua muitten 
kuin tutulla mukavuusalueella olevien ihmisten 
kanssa.

Sisäpiirisyyden vaara on tiedostettava

Kun Haapajärvellä jututtaa jumalanpalvelusryhmis- 
sä mukana olleita, kokemukset vaikuttavat hyvin 
positiivisilta. Onko yhteisöllisyyden kasvattamises-
sa kuitenkin myös riskinsä? Kun tietoisesti raken-
netaan vahvempaa yhteisöä, onko vaarana, että 
passiivisemmat seurakuntalaiset kokevat entistä 
vähemmän olevansa täysivaltaisia seurakunnan 

Haapajärven jumalanpalvelusryhmissä mukana olevat Maija Snicker (vas.) ja Maria Laurila (oikea ylh.) haluavat 
nostaa esille kirkkoherra Kari Tiirolan merkityksen yhteisöllisemmän jumalanpalveluksen rakentamisessa Haa-
pajärvellä. - Jos kirkkoherra ei siunaa toimintaa, vaikea sitä on kehittää, toteaa Snicker jumalanpalvelusryhmien 
kehittämisestä.

K
A

LL
E 

H
IL

TU
N

EN



30 Henki 3 | 2021

jäseniä? Jumalanpalveluselämän kouluttaja Juhani 
Holma tunnistaa tämän riskin ja se pitää seurakun-
tien myös tiedostaa.

- Totta kai se vaara on olemassa. Voimme peilata 
sitä herätysliikehistorian vaikutukseen tietyillä 
alueilla. Jos liikehdintä on hyvinkin voimakasta, 
niin se on eksklusiivista ympäristöä kohtaan. On 
paikkakuntia, joissa vuosikymmenien ajan tietylle 
osalle ihmisistä on annettu ymmärtää, että olette 
kirkon jäseniä, mutta teillä ei ole asiat oikein niin 
kuin pitää. Se on kohtalokasta. Se vaara piilee jol-
lakin tavalla uusissakin yhteisöissä, pohtii Holma 
yhteisöllisyyden kasvamisen varjopuolia.

- Niitä harvoja välineitä välttää tätä ovat kirkol-
liset toimitukset. Niiden entistä parempi, pastoraa-
lisempi hoitaminen on avain siihen, että saadaan 
säilymään kontaktipinta tällä hetkellä reuna-alueil-

la oleviin ihmisiin, kaikenikäisiin.
Kun Holma korostaa seurakuntalaisten omista-

van jumalanpalveluksen ja haluaisi, että seurakun-
talaiset voisivat kokea nykyistä enemmän osalli-
suutta sen rakentamisessa ja viettämisessä, hän 
haluaa sulkea tuon ajatuksen sisään myös passiivi-
semmat seurakuntalaiset.

- Totta kai olen osa sitä liturgista elämää, vaikka 
vedän peiton korville sunnuntaiaamuna. Kun esim. 
Herra armahda sanotaan, kyllä se vetää minut ja 
kaikki muutkin siihen. Se antaa minulle osallisuu-
den siellä peiton allakin.

Haapajärven kokemukset osoittavat, että uu-
dentyyppisen yhteisöllisyyden rakentaminen ei 
välttämättä tarkoita raja-aitojen kasvamista, vaan 
ehkä jopa madaltumista. Kari Tiirola nostaa esille 

- Yksi voimakkaimpia kokemuksia messussa oli, kun heräsin viideltä leipomaan ehtoollisleipiä. Sain kantaa 
leipäkorin kahdeksalta alkavaan messuun. Minulle, kaikissa liturgisissa liemissä keitetylle, tämä oli niin vahva 
osallisuuden kokemus. Sen jälkeen totesin, että ei ole rajoja, ei ole niin pientä tehtävää, että se ei olisi jollekin 
merkittävä, kertoo Juhani Holma.
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Löytyykö seurakuntalaisille 
tekemistä, kun kaikki voidaan 
tehdä työntekijävoimin?

Haapajärven seurakunnassa tehdyn ky-
selyn mukaan monille unelmien messussa 
on yhteisöllisyyttä ja tekemistä. Työssäni 
herättäjäjuhlajärjestäjänä olen huo-
mannut, että yhteisöllisyys ja mielekäs 
tekeminen kulkevat käsi kädessä.

Herättäjäjuhlien suunnittelemiseen 
ja rakentamiseen ei Herättäjä-Yhdistyk-
sellä ja järjestävällä seurakunnalla ole 
laittaa kuin murto-osa tarvittavasta työ-
voimasta. Siksi juhlat tehdään pääosin 
talkoilla.

Tämä ei ole puute, vaan siunaus. Usein 
herättäjäjuhlien eri vapaaehtoistehtävis-
sä olevien välille syntyy merkityksellistä 
ja ikimuistoista yhteisöllisyyttä herättä-
jäjuhlavalmistelujen keskellä. Mielekäs ja 
tärkeäksi koettu tekeminen luo teki-
jöidensä välille yhteyttä, jota ei muuten 
synny.

Seurakunnissa on vielä sen verran 
työntekijöitä, että tehtävien keksiminen 
vapaaehtoisille voi joskus tuntua työltä. 
Aidon yhteisöllisyyden rakentuminen 
saattaisi kuitenkin vaatia sitä, että 
kaikkiin tehtäviin ei yksinkertaisesti olisi 
laittaa palkattua työvoimaa. Tämä taitaa 
tosin korjaantua itsestään ajan kanssa.

KALLE HILTUNEN

Yhteisöllisyys 
syntyy  
tekemällä

esimerkin.
- Minut yllätti positiivisesti, että esim. Rau-

hanyhdistys on ollut koko ajan mukana. On yksi 
ryhmä, jossa on pelkästään rauhanyhdistysläisiä 
(vanhoillislestadiolaisia). On myös sellaisia juma-
lanpalvelusryhmiä, jossa on sekaisin rauhanyh-
distysläisiä ja muita. Kuinka valtavan pitkä matka 
on kuljettu, että toimitaan jumalanpalveluksessa 
yhdessä, meillä on siellä hauskaa ja koetaan 
uskonyhteyttä. Se on mielettömän iso asia, luulen 
että puolin ja toisin. Tämä on sellaista, jonka seu-
rakuntalaisetkin sanoittavat.

Seuraliikkeessä osallisuutta  
on ollut aina

Kun kuuntelen Haapajärven messuryhmäläisten 
ja jumalanpalveluselämän kouluttajan puhetta 
yhteisöllisemmistä ja seurakuntalaisten osallisuut-
ta kasvattavista messuryhmistä, siinä on jotakin 
tuttua. Toimintamalli muistuttaa körttiläisen seura-
liikkeen toimintaa monilla paikkakunnilla.

Jo 200 vuoden ajan on seurojen järjestäminen 
vaatinut sen, että useat tuovat omia lahjojaan 
yhteiseen jakoon. Jotkut hoitavat penkit paikalle, 
jotkut huolehtivat tarjottavista, jotkut valitsevat 
virsiä, jotkut aloittavat niitä, jotkut puhuvat ja 
lähes kaikki veisaavat. Jotakin samaa yhteisölli-
syyttä, kuin jumalanpalvelusryhmissä voi syntyä, 
tunnistan siinä, kun yhdessä tehdään seuroja.

Myös sekä jumalanpalvelusryhmissä että seu-
raliikkeessä mukana olevat Maria Laurila ja Maija 
Snicker tunnistavat samankaltaisuuden.

- Onkohan sitten meidän ollut helppo lähteä 
mukaan jumalanpalvelusryhmiin, kun se ei ollut 
uutta meille, naurahtaa Maria.

Maija oli hiljattain kuunnellut Herättäjä-Yhdis-
tyksen Talviveisuista RiNKI-yhtyeen haastattelun 
ja muistelee, kuinka Jyrki Koivisto vertasi yhteistä 
veisuuta nuotiopiirissä istumiseen.

-  Minusta se on ihanaa. Veisuuhan on sitä, 
että ollaan siellä sisällä, ei ulkopuolella, yhdessä 
nuotiopiirissä. Kaikki on vastuussa siitä. Katrihan 
(Haapajärven kanttori Katri Syrjäniemi) joskus 
messussa vain aloittaa virren, seurakunta veisaa 
ilman säestystä. Hän pystyy käymään ehtoolli-
sella. Sillä tavalla tulee seurakuntalaisten vastuu 
eläväksi.
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Kasvokkain kohtaamisen ja  

läsnäolon ikävä on poikkeusolojen  

jatkuessa kasvanut. Toivo elää kui-

tenkin vielä. Koronan vaikutuksista 

elämäänsä kertovat Kalle Rissanen 

(18) ja Anja Ruottinen (83).

TEKSTI JOHANNA SOINTULA KUVA KALLE RISSANEN

Lapinlahtelainen Kalle Rissanen on kokenut koro-
napandemian vaikutukset elämässään niin positii-
visina kuin negatiivisina.

Viime vuoden kevätlukukaudella koulut sul-
jettiin maanlaajuisesti, näin tapahtui myös Kallen 
opiskelupaikassa Kuopion taidelukio Lumitin 
musiikkilinjalla. Maaliskuussa alkanut etäopetus 
kesti kesään asti. 

- Etäyhteydellä opiskeleminen oli vaikeaa, ja op-
piminen heikompaa kuin aiemmin. Istuminen oli 
välillä tylsää ja vähensi arjen mielenkiintoa. Kyllä 
siinä mielialakin kärsi, Kalle muistelee.

Yhtäkkiä hänellä oli ylimääräistä aikaa. Niinpä 
hän opetteli soittamaan paria uutta instrumenttia 
ja pelaamaan shakkia. Ne ovat vakiintuneet hänen 
uusiksi harrastuksikseen.

Miten koronapandemia 
on vaikuttanut elämään?

Korona eristi ja pysäytti — tallella ovat 

toivo ja kaverit
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Kalle on osallistunut Herättäjä-Yhdistyksen 
nuorisotapahtumiin rippikoulustaan asti. Normaa-
lioloissa tapahtumissa on voinut tavata eri puolilla 
Suomea asuvia ystäviä. Poikkeusoloissa ystävyys-
suhteet ovat kuitenkin säilyneet, jopa tiivistyneet.

- Olemme pitäneet kavereitten kanssa yhteyttä 
etäyhteyksien kautta. Viime keväänä juttelimme 
arkisista asioista joka ilta useita tunteja videopuhe-
luissa. Sillä tavoin tuimme toisiamme.

Etätapaamisten jälkeen olikin sitten kiva tavata 
livenä.

- Ehkä parasta oli, kun toteutimme muutaman 
kauempana asuvan kaverini kanssa vaelluksen 
Kolille, ja Aholansaareenkin pääsimme pariksi 
viikoksi.

Heti kun maskit ja turvavälit voi unohtaa, Kalle 
haluaisi nauttia livemusiikista yleisössä tai lavalla.

- Toivon myös, että maailma alkaisi koronapan-
demian jälkeen kollektiivisesti keskittyä ympäris-
tö- ja ilmastokriisin torjumiseen.

Ystäviä on ikävä

Anja Ruottinen oli viime vuoden maaliskuussa 
ystäväporukan kanssa Lapissa hiihtelemässä, kun 
korona-altistumisista alettiin uutisoida. Kotimat-
kalla Helsinkiin viruksen uhka ei vielä tuntunut 
todelliselta. 

- En osannut silloin ottaa koronaa kovin vaka-
vasti, mutta vähitellen oli pakko.

Koronarajoitteet iskivät yksineläjän arkeen 
voimalla. Kauppa-asioihin hän sai apua ystävältään 
ja sisarenpojaltaan.

- Oli todella pysäyttävää, kun ei voinut tavata 
ystäviä kasvokkain. Se tuntuu edelleen pahalta.

Koronaan liittyvistä suosituksista ja rajoitteista 
tiedotettiin epäselvästi, mikä vain lisäsi epävar-
muutta.

- Aluksi luulin, että vanhat ihmiset eivät saa lain-
kaan mennä ulos, mutta onneksi ulkona liikkumis-
ta ei kielletty kokonaan. 

Elämä on kaventunut

Kesän Anja vietti kesämökillä nauttien vapau-
desta ja sukulaistensa tapaamisesta. Syksyllä hän 
osallistui pitkästä aikaa seurakunnan jumalanpal-
veluksiin, mutta marraskuussa kaikki loppui sitten 
kuin seinään.

Anja on kokenut poikkeusolojen jatkumisen ka-
ventaneen hänen elämäänsä. Mielialat vaihtelevat 
herkästi ja apeus valtaa helposti alaa.

- Viime keväänä minulla oli aktiivisempi mieli, 
siivosinkin kodissani kaikkea. Nyt koen olevani 
aloitekyvyttömämpi, kunhan jaksan hoitaa itseni.

Hän on pyrkinyt pitämään kiinni päivittäisis-
tä rutiineistaan, kuten Raamatun lukemisesta ja 
laulamisesta. Aiemmin hän on laulanut läpi mm. 
virsikirjan, nyt hän käy läpi Siionin virsiä.

- Laulaminen tuntuu hyvältä. Merkitsen virret, 
joita en vielä osaa, ja pyydän sitten apua niiden 
opettelemiseen, kun rajoitukset ovat ohi.

Omaa vireystilaansa hän pyrkii kohentamaan 
ulkoilemalla päivittäin. Huoli omasta kunnosta on 
kuitenkin suuri, koska arkirutiineihin kuuluneet 
vesijumppa ja kuntosaliharjoitukset on peruttu.

- Pelkään, että kuntoni romahtaa. Joskus teen ko-
tijumpan televisio-ohjelman mukaan, ja toisinaan 
kävelen kotini rapussa kuudenteen kerrokseen ja 
takaisin.

Jumalanpalveluksia ja muita hartausohjelmia 
hän seuraa televisiosta ja radiosta. Ne hän kokee 
itselleen riittäväksi, eikä ole nähnyt tarpeelliseksi 
liittyä esim. Facebookiin.

Ystäviinsä Anja pitää yhteyttä jonkin verran pu-
helimitse. Soittokerrat ovat kuitenkin harventuneet.

- Ainahan se virkistää, kun juttelee ihmisen 
kanssa. Tulisipa vaan soitettua useammin.

Anjalla on jo tulevaisuuden suunnitelmia.
- Kun poikkeusolot ovat ohitse, kutsun ystäviäni 

kylään! Sitten istun johonkin bussiin ja hurjastelen 
minne vaan! Onhan Helsingissä paljon asuinaluei-
ta, joihin voisin tutustua.

Kun poikkeusolot  

ovat ohitse, kutsun  

ystäviäni kylään!
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PALSTALLA ANALYSOIDAAN POPULAARIKULTTUURIN KLASSIKOITA.

KESKI-MAAN  
PELASTUS- 
HISTORIA 
J. R. R. Tolkien ei kirjoittanut trilogiaa  

Taru sormusten herrasta (1954–55) allegoriaksi.  
Sadun maailma kuljettaa lukijoita omalla painollaan.  

Silti kertomusta värittää kirjoittajan kristillinen usko.

Taru sormusten herrasta (J. R. R. Tolkien, 1954–55) 
on yksi kaikkien aikojen myydyimmistä romaa-
neista. Sen haltiakielet innoittavat kielifaneja, 
sen maailmat kuvataiteilijoita ja säveltäjiä. Koko 
fantasian genre on sille paljosta velkaa.

Sormustrilogian keskiössä on pahan voimien 
muinaisuudessa takoma valtasormus, joka tuo kan-
tajalleen luonnottoman pitkän iän ja ylimaallisen 
vallan. Sormus on kiusauksien kiusaus. Se kiehtoo 
jokaista, jonka ulottuville se tulee. Tarinan hahmot 
joutuvat vuorollaan kohtaamaan oman pimeytensä: 
hyvät sankaritkin himoitsevat sormusta käyttääk-
seen sitä jaloihin pyrkimyksiin. Mutta Suursormuk-
sella ”ei ole kuin yksi herra — eikä hän jaa valtaan-
sa”, muistuttaa velho Gandalf. Keski-Maan kansojen 
neuvosto päätyy ratkaisuun: sormus on vietävä 
maan ääriin, Mordorin Tuomiovuoreen, jonka tuli 
yksin voi sen tuhota. Sormuksenkantajan tehtävä 
lankeaa hobitti Frodolle, tueksi matkalle lähtee 
Sormuksen saattue.

Taru sormusten herrasta on tarina ystävyydes-

tä, hyvän ja pahan taistelusta, viettelyksestä ja 
lankeemuksesta, petoksesta ja armosta, matkasta 
ja kasvusta, uhrautuvasta rakkaudesta, epätoivosta, 
kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Tarina heijaste-
lee sodan kauhuja, totalitarismin uhkaa ja teollis-
tumisen aiheuttamia ympäristötuhoja. Hyvän ja 
pahan taistelua käydään jokaisen sydämessä. 

Pääsiäisen lähellä eepoksesta nousee Kristuksen 
kärsimyshistorian teemoja, joita eri henkilöt ku-
vastavat. Viisas Gandalf on profeetallinen hahmo, 
joka heittäytyy toisia suojellakseen syvyyksiin 
taistelemaan hirviön kanssa, kuolee ja palaa takai-
sin uudessa hahmossaan. Aragorn on ennustettu 
messias, hän kasvaa kuninkaaksi, jonka valtakunta 
tuo rauhan ja kukoistuksen. Pikku Frodo kantaa 
sormusta kuin ristiä halki maailman, kohti kärsi-
mystä ja tuhoa. Kun Mordorin pimeydessä voimat 
loppuvat, uskollinen ystävä Sam lausuu: ”En voi 
kantaa sitä puolestasi, mutta sinua minä voin 
kantaa”, ja nostaa Frodon harteilleen kuin Simon 
Kyreneläinen.

TEKSTI EEVA-KAISA ROSSI

Varoitus!

teksti sisältää

 juonipaljastuksia. 
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Ristiriitaisin hahmoista on Klonkku, otus, josta 
Sormus on riuduttanut yksinäisen surkimuksen. Se 
koukuttaa häntä kuin huume addiktia. Frodo puus-
kahtaa Gandalfille, että toivoisi Klonkun kuolevan. 
”Monet niistä, jotka elävät, ansaitsevat kuoleman”, 
vastaa velho. ”Ja jotkut, jotka kuolevat, ansaitsisivat 
elämän. Pystytkö sinä antamaan sen heille? Älä 
sitten ole niin innokas jakamaan kuolemantuomioi-
ta. Eivät edes kaikkein viisaimmat näe loppuun 
asti.” Elämä on kesken, ei voi tietää, millaista roolia 
kukin lopulta näyttelee. ”Voimme päättää vain siitä, 
mitä teemme sillä ajalla, joka meille annetaan.”

Onko ihmisellä vapaa tahto vai ohjaako häntä 
kohtalo? Juudaksen tehtävä oli Mestarin kavaltami-
nen, palkakseen hän sai petturin leiman. Voisiko 
Jeesuksen tarinaa edes kertoa ilman Juudasta? Tuo-
miovuoren huipulla Frodo ei kykene heittämään 
sormusta tuleen. Pimeys valtaa hänet viime hetkel-
lä kuin Kristuksen, joka tunsi Jumalan hylänneen 
hänet. Tarinan juudas, Klonkku, riistää sormuksen 
Frodolta ja syöksyy tuliseen järveen. Teollaan hän 
pelastaa maailman, mutta tuhoutuu itse. Kristuskin 
kuolee, jotta maailma pelastuisi. Tolkienilla roolit 
sekoittuvat, kaikkia tarvitaan.

Parhaat tarinat tempaavat lukijan mukaansa, 
kutsuvat kysymysten äärelle, tutkimaan omaa sy-
däntä. Elämän matka piirtyy tarinaksi, jonka loppu 
on avoin.

Kirjoittaja on Jyväskylässä asuva pastori, joka onnistui 

nuoruuden rakastettunsa innosta huolimatta välttämään 

hurahtamisen Keski-Maahan elokuvatrilogian ensimmäi-

sen osan, Sormuksen ritarit (2001), näkemiseen asti.
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Sam nostaa Frodon  
harteilleen kuin  
Simon Kyreneläinen

Sormus on elokuvassa kiusauksien kiusaus.
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EROTTAMATTOMAT
Pelimannien ja kirkon suhde on Savossa  

poikkeuksellisen läheinen. ”Ei niitä saa irti toisistaan”,  
sanovat kanttori Anna-Kaisa Tolvanen ja  

kansanmuusikko Antti Janka-Murros.

TEKSTI JA KUVAT KATRI VIITANIEMI

Varpaisjärven seurakunnan kanttori Anna-Kaisa 
Tolvanen on halunnut tuoda kansanmusiikkia 
Varpaisjärven kirkkoon. Taustalla pelimannit 
Eino Paulus ja Eino Niiranen.

Kansanmusiikkia on  
vieroksuttu hengelli-
sessä käytössä  
ja ”pirun keuhkoiksi”  
kutsuttua haitaria ei  
ole aina päästetty  
kirkkoon. Sittemmin  
kansanmusiikki on  
löytänyt tiensä niin  
virsilevyille kuin  
jumalanpalvelus- 
musiikiksi.

Mikä?
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Anna-Kaisa Tolvasen käyntikortissa voisi tittelinä 
lukea temppelipelimanni.

- Koska sehän minä olen. Olen pelimanni ja 
työkseni soitan kirkossa, Varpaisjärven seurakun-
nan kanttori sanoo.

Anna-Kaisan lapsuuskodissa Pohjois-Savon Var-
paisjärvellä soi haitari. Isän syliin mahtuivat yhtä 
aikaa soitin ja tyttö.

- Kun isä soitti haitaria, minä keikuin polvella.
Kotona soivat humpat ja jenkat, mutta myös 

virret. Kirkossa käytiin ja seurakunnan toimintaan 
osallistuttiin. Tolvaselle onkin aina ollut selvää, 
että samalla soittimella voi soittaa sekä maallisia 
renkutuksia että hartaita sävelmiä, eikä soittajan 
tarvitse valita näiden välillä. Niinpä hänestä tuli 
kanttori, jolle harmooni, ukulele ja mandoliini ovat 
työvälineitä siinä missä urutkin.

Tolvanen tekee paljon yhteistyötä paikallisten 
pelimannien kanssa. He ovat viuluineen, sahoineen 
ja haitareineen tervetulleita kirkkoon soittamaan. 
Ja kun pelimannit tulevat jumalanpalvelukseen, tu-
lee perässä kirkkokansaa — paljon enemmän kuin 
tavalliseen sunnuntaimessuun.

Läheinen ja ristiriitainen suhde

Pelimannien ja kirkon suhde ei aina ja kaikkialla 
ole ollut yhtä mutkaton. Eikä ole vieläkään.

- Suhde on läheinen ja ristiriitainen, kansanmuu-
sikko Antti Janka-Murros luonnehtii.

Hänen mukaansa alueelliset erot ovat suuret. Sa-
vossa on kuljettu käsi kädessä, samoin Etelä-Poh-
janmaalla.

Janka-Murros on kotoisin Pieksämäeltä, opis-
kellut Kaustisilla ja Kokkolassa ja asunut vuosia 
Varsinais-Suomessa. Nykyään koti on Kuopiossa. 
Esimerkiksi Varsinais-Suomessa rajat kansanmusii-
kin ja taide- tai kirkkomusiikin välillä olivat hänen 
kokemuksensa mukaan paljon jyrkemmät kuin 
Savossa.

Toki Savon pelimanneillakin on kokemuksia 
siitä suhteen ristiriitaisesta puolesta. Haitarilla on 
edelleen pirunkeuhkon maineensa, joka joskus 
nostaa päätään. Anna-Kaisa Tolvanen joutui vielä 
kymmenkunta vuotta sitten tilanteeseen, jossa 
pelimannit toivotettiin tervetulleiksi soittamaan 
seurakuntatalolle, mutta ei kirkkoon — vaikka 

ohjelmisto oli hengellistä.
- Mutta ei se enää ole mikään laajempi ilmiö 

täällä, vaan yksittäisten ihmisten henkilökohtaisia 
mielipiteitä, Tolvanen ja Janka-Murros sanovat.

Tavallisempaa on, että seurakunnat toivovat ja 
kutsuvat pelimanneja mukaan jumalanpalveluksiin 
— koska he tuovat perässään kirkkokansan.

- Pelimannit ovat aina vetonaula ja tuovat kirk-
koon väkeä, joka ei yleensä siellä käy, Tolvanen 
sanoo.

Kirkonmenot ja hengelliset konsertit kuuluvat 
myös kansanmusiikkitapahtumien ohjelmaan.

- Ensin pidetään festarit ja sunnuntaina men-
nään kirkkoon. Ja valtakunnallisissa tapahtumissa 
kirkkopuoli on yleensä aina Savon pelimannien 
vastuulla, Janka-Murros kertoo.

Miksi pelimannit sitten vetävät väkeä kirk-
koon? Tolvanen ja Janka-Murros sanovat, että kun 
pelimanni on ensin astunut saappaillaan kirkon 
kynnyksen yli, on kynnys sen jälkeen matalampi 
muillekin. Osa tulee ehkä ensisijaisesti musiikin 
takia — siitä huolimatta, että sitä soitetaan kirkos-
sa. Mutta Anna-Kaisa Tolvanen arvelee, että osa voi 
myös saada kansanmusiikista hyvän tekosyyn tulla 
jumalanpalvelukseen. Jos haluaisi käydä kirkossa, 
mutta ei rohkene, on sinne helpompi mennä sil-
loin, kun voi mennä ikään kuin menisi konserttiin.

Savolainen messu lähensi entisestään

Myös Antti Janka-Murroksesta olisi voinut tulla 
kanttori. Hän haki Sibelius-Akatemiaan kirkkomu-
siikin linjalle, muttei päässyt. Sen sijaan hän pääsi 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluun kansan-
musiikkia opiskelemaan. Kiinnostus kirkkomusiik-
kiin ei silti hävinnyt.

- Minusta ei tullut kirkkomuusikkoa, mutta voin 
käyttää kirkkomusiikin elementtejä siinä mitä teen.

Ja niin hän on käyttänytkin. Yhteistyö Ylä-Savon 
pelimanniporukoiden kanssa on nimittäin kuljetta-
nut hänet entistä syvemmälle myös jumalanpalve-
lusmusiikin perinteeseen.

Lasse Heikkilän Suomalaisen messun innoit-
tamana Janka-Murrokselle ehdotettiin muutama 
vuosi sitten, että tee sinä meille Savolainen messu.

- Yllytyshulluna sitten tein, hän nauraa.
Oman messunsa Janka-Murros halusi tehdä 
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jumalanpalvelusperinnettä kunnioittaen: ei kokoel-
maksi hengellisiä lauluja, vaan oikeaksi ehtoollisju-
malanpalvelukseksi.

- Toki mietin hetken, että mitä annettavaa 
minulla tapakristittynä on jumalanpalvelusperin-
teelle. Mutta sitten lähdin ajatuksesta, että tehdään 
kansan musiikkia.

Savolainen messu on ehtoollisjumalanpalveluk-
sen muotoon sävelletty teos pelimanniorkesterille 
ja kuorolle. Se kantaesitettiin konserttiversiona 
Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla kesällä 
2019 noin sadan pelimannin ja kuorolaisen voimin. 
Jumalanpalveluksena suurteosta ei vielä ole päästy 
viettämään, sillä koronaepidemia perui suunnitel-
mat viime keväältä.

Messun musiikki on savolaisia virsitoisintoja 
Janka-Murroksen sovituksina sekä hänen omia 
sävellyksiään. Vastausmusiikkina soi Ukko-Paavon 
pirttipolska ja ehtoollisen viettoon käydään Ehtoo-
masurkan kautta. Päivän virtenä on Koska valaissee 
kointähtönen ja kiitosvirtenä Sinuhun turvaan, 
Jumala.

Savolaista messua ehdittiin esittää muuta-
mia kertoja ennen koronaepidemiaa. Palaute oli 
myönteistä sekä kirkon että kansanmusiikkiväen 
suunnasta. Janka-Murros kokee, että messun myötä 

raja-aidat ovat madaltuneet entisestään.
- Kirkkokansa on huomannut, että kansanmu-

siikki ei ehkä olekaan vain sitä, että vanhat ukot 
vinguttavat viulua tai Väinämöinen soittaa kannel-
ta. Ja maalliseen musiikkiin suuntautuneille peli-
manneille tämä on näyttänyt, että kirkkomusiikin 
elementit voivatkin tukea sitä, mitä me teemme.

Kanttori voi olla myös pelimanni

Mukana messuprojektissa oli myös Anna-Kaisa Tol-
vanen. Hän soitti orkesterissa harmoonia ja harjoitti 
kirkkokuorolaisiaan mukaan suurkuoroon.

Messu oli poikkeuksellisen mittava projekti, 
mutta pienemmässä mittakaavassa vastaavaa 
yhteistyötä kirkon ja pelimannien kesken tehdään 
Savossa säännöllisesti.

- Hengellinen musiikki ja kirkko ovat niin olen-
nainen osa kansanmusiikin perinnettä täälläpäin, 
että vaikeaa olisi ohjata pelimanniporukoita, jos 
oma suhde kirkkoon olisi hyvin torjuva, Janka-Mur-
ros kokee.

Anna-Kaisa Tolvanen katsoo samaa asiaa toisesta 
näkökulmasta, seurakunnan työntekijänä. Pienen 
savolaisseurakunnan kanttorina häneltä puuttuisi 
monta tärkeää työvälinettä ja -menetelmää sekä yh-
teistyökumppania, jos hän ei olisi myös pelimanni.

- Kirkon ja pelimannien suhde on täällä niin 
tiivis, että ei niitä voi mitenkään irrottaa toisistaan.

Ehkä Antti Janka-Murrokselle koitui lopulta 
siunaukseksi, ettei hänestä tullut kirkkomuusikkoa. 
Kirkoissa soittamista ja kirkkomusiikin tekemistä 
se ei ole estänyt, mutta ovet ovat pysyneet auki 
myös kaikkiin muihin suuntiin.

Anna-Kaisa Tolvanen taas kokee siunaukseksi 
sen, että työllistyi lapsuutensa kotiseurakuntaan.

- Täällä kanttori voi olla myös pelimanni.

KUN PELIMANNI 
ON ENSIN ASTUNUT 
SAAPPAILLAAN  
KIRKON KYNNYKSEN 
YLI, ON KYNNYS  
SEN JÄLKEEN  
MATALAMPI  
MUILLEKIN
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Virrestä valssiin,  
seuroista tansseihin

Lapinlahtelainen Reino Niiranen on soitta-
nut pelimanniporukoissa kuutisenkymmen-
tä vuotta.

- 60-luvun alussa alettiin kahdestaan 
naapurin, Kalevi Kainulaisen, kanssa soi-
tella.

Kainulaisesta tuli myöhemmin mestari-
pelimannin arvon saanut kansanmusiikin 
säveltäjä, jonka tuotannosta merkittävä 
osa on hengellistä musiikkia.

Alkuvuosien keikat olivat talkootansse-
ja ja hirvipeijaisia. Niirasen ja Kainulaisen 
ympärille syntyivät Pällikkään pelimannit, 
joihin vuonna 1972 liittyi myös Eino Paulus. 
Kirkkokeikkoja he ovat tehneet 70-luvulta 
lähtien, jolloin Lapinlahden kanttori Mikko 
Ylä-Soini ja kirkkoherra Martti Kaukola 
alkoivat kutsua pelimanneja jumalanpal-
veluksiin soittamaan. 80-luvun lopussa 
Ylä-Savosta sai alkunsa pelimanniseurojen 
edelleen elävä perinne.

Pelimannius on merkinnyt Niiraselle ja 
Paulukselle mahdollisuutta soittaa sekä 
tansseissa että jumalanpalveluksissa. Toki 
ohjelmisto valitaan sen mukaan, minne 
ollaan menossa soittamaan, mutta yhteen 
musiikilliseen genreen ei soittajan ole tar-
vinnut lukkiutua.

- Kaikki virrestä valssiin on käyttökel-
poista, Paulus tiivistää.

Pelimannius on ollut ystävyksille luonte-
va tapa palvella kirkkoa ja omaa kotiseura-
kuntaa. Jumalanpalvelusten ja konserttien 
lisäksi viulu tai mandoliini kainalossa on 
menty myös hautajaisiin.

- Monen ystävän arkun vieressä olen 
soittanut, Paulus kertoo.

KATRI VIITANIEMI

- Kirkkokansa on huomannut, että kansanmusiikki ei 
ehkä olekaan vain sitä, että vanhat ukot vinguttavat 
viulua tai Väinämöinen soittaa kannelta, toteaa  
Savolaisen messun säveltänyt Antti Janka-Murros.

KÄY  
KATSOMASSA  

Siilinjärven  
kirkossa tallennettu  

Savolainen messu  
www.henkilehti.fi
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Mikko Heikka ja Vesa Kanniainen:  

Maailma koronan jälkeen.  

Keskustelukirjeitä. Minerva 2021.

Korona haastaa muutoksiin

Emerituspiispa Mikko Heikka ja kansantaloustieteen emeri-
tusprofessori Vesa Kanniainen ovat käyneet syvällistä kirjeen-
vaihtoa otsikolla Maailma koronan jälkeen.

Painopiste on “ihmiskunnan suurissa aatteellisissa valtavir-
roissa”. Myös “kysymys ihmisen, hänen elämänsä arvon ja luon-
non suhteesta on oleellisin tämän kirjeenvaihtomme teemoista”.

Kirja on viime vuosikymmenten taloudellisten ja yhteiskunnal-
listen ilmiöiden kiinnostava ja erinomainen kuvaus. Keskustelut 
perustuvat vahvoille taloudellisille faktoille.

Pandemia ja maailma koronan jälkeen -teemat kulkevat ohui-
na säikeinä läpi kirjan. Niitä käsitellään kuitenkin täysipainoi-
sesti vasta kirjan 20 viimeisellä sivulla. Johdanto ja kirjan loppu 
ovat kirjan parasta antia. Sisältö kokonaisuudessaan ei täysin 
vastaa kirjan nimeä.

Mitä pandemiasta opitaan? Mitkä ovat sen taloudelliset, 
sosiaaliset ja henkiset vaikutukset? Muuttuvatko arvot? Tätä 
pohdintaa olisi kirjassa saanut olla enemmän. 

Tarvitsemme uuden luontosuhteen. Vastuullisuuden ihmisestä 
ja luonnosta on lisäännyttävä. “Hyväksymmekö sen, että tekom-
me kustannukset kaatuvat lastemme maksettaviksi?”

LAURI PYKÄLÄINEN

Virsipäiväkirja

Heimo Lipiäinen on koonnut muistonsa kirjaseksi Virsimuistoja. 
Muistoja liittyy peräti 40 virteen, virsikirjamme virsiin ja muuta-
maan Siionin virteen.

Selkeissä, lyhyissä kappaleissa kirjoittaja piirtää kauniilla lau-
seilla elämänsä tapahtumia ja kohtaamisiaan. Kaikissa soi virsi. 
Lapsuuden virret kaikuvat kaiken pohjalla.

Joidenkin virsien runoilijat tai säveltäjät on mainittu tai heistä 
on lyhyesti kerrottu. Lähteitä ei mainita. Ehkä käytäntö sopii 
tällaiseen mielipidekirjaseen.

Virsikuvaukset vievät lukijan papin työpäiviin. Esirukousvir-
ren kohdalla hän kuvailee kulunutta papintakkiaan, kaftaania. 
Vuosikymmeniä on seurakunnan veisaama virsi ollut työssä tu-
kemassa. Rippikoululeirillä veisattiin ruokavirsi mm. jouluvirren 
nuotilla. Sitä pitää kokeilla! 

Virsikirjan uudistusta uumoillaan jälleen. Nyt on aika miettiä 
kullekin ja kunkin yhteisölle merkittäviä virsiä. On virsipäiväkir-
jan aika!

Kirjan lyhyet tekstit sopivat luettaviksi virsi-illoissa tai päi-
vähetkissä. Sitten kun me ”riskiveljet ja -sisaret” saamme taas 
kokoontua veisuulle. Siihen saakka saamme harjoittaa ”myötä-
veisuuta” vain etänä. 

KERTTU VIHANTOLA

+ Perustuu vahvoille faktoille

- Sisältö ei vastaa täysin nimeä

Heimo Lipiäinen: Virsimuistoja.  

Herättäjä-Yhdistys 2021.

+ Lyhyet ja kiinnostavat tarinat

- Ahdistuksesta ja iäisyydestä 

   kertovia virsiä vähän
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Henkisyyttä ja mielenrauhaa.  

Aasian uskonnollisuus länsimaissa.  

Toim. Elina Hellqvist & Jyri  

Komulainen. Gaudeamus 2020.

Aasian uskontoja kristinuskon näkökulmasta

Olemme saaneet kuulla, lukea ja huomatakin, että uushenki-
syys on nostamassa Suomessa päätään. Se ei kuitenkaan ole 
mikään uusi ilmiö. Jos haluaa oppia uushenkisyyden, joogan, 
mindfulnessin ja teosofian juurista ja vaikutuksista suomalai-
seen kristinuskoon, kannattaa lukea Henkisyyttä ja mielenrau-
haa — Aasian uskonnollisuus länsimaissa.

Jos sen sijaan on kiinnostunut hindulaisuudesta, buddha-
laisuudesta tai muista Aasian uskonnoista, siihen tämä kirja ei 
ihan tarkalleen ottaen vastaa. Kirja on kirjoitettu kristinuskon 
ja länsimaisen ihmisen näkökulmasta. 

Kirja on tieteellinen artikkelikokoelma, kuitenkin ihan help-
polukuinen. Silti varmaankin pääasiallisena kohderyhmänä ovat 
teologit ja teologiasta kiinnostuneet. 

Yllätyksenä itselle tuli se, että niin monet joogan harrastajat 
luokittelevat itsensä kristityksi ja luterilaiseksi, ateisteiksi vain 
hyvin harvat. Ehkä kirkossa olisi tilaa enemmällekin hiljaisuu-
den toiminnalle, josta kirjassa on myös erittäin perusteellinen 
teologinen selvitys. 

Siionin virret ovat myös hyvin meditatiivisia. Miten niitä voisi 
saada nykyajan mielenrauhan etsijöiden tietoisuuteen? 

HENNA SALO

Sana jokaiselle päivälle

Emerituspiispa Matti Sihvonen on haluttu puhuja seurakuntien 
juhlissa, seuroissa ja muissa tilaisuuksissa. Auliisti hän on myös 
pyyntöihin suostunut. Nyt kokenut sananpalvelija on julkaissut 
kristillistä vaellusta tukevan kirjan Päivä kerrallaan, Jumalan 
sanan viittoja vuoden varalle. 

Kirja tarjoaa jokaiselle päivälle Raamatun jakeen ja tutkis-
telutekstin. Raamatun tekstien valinnan perusteluna on se, 
mistä kirjoittaja itse on ammentanut ja mitä hän tahtoo tarjota 
mietiskeltäväksi kanssakulkijoilleen. 

Kirjan intentio on, että Raamatun sana saisi elää ja antaa 
ravintoa jokapäiväiseen kilvoitukseen tämän päivän maailmas-
sa. ”Haluan jakaa jotain siitä rannattomasta Jumalan armon 
rikkaudesta, josta itse olen saanut elää.” Etsivä, kaipaava ja 
ikävöivä ihminen porautuu uskon lähteille, lähelle Kristusta.

Tekstit ovat lyhyitä, Raamatun jakeen pohjalta yhden kappa-
leen meditaatio. Kirjan ulkoasu ja kätevä lukunauha houkutte-
levat ottamaan käteen. Anita Kataja ja Kaisa Viitala ovat an-
taneet asiantuntemustaan kirjan taitossa ja toimittamisessa. 

Kirja soveltuu yksityiseen ja yhteiseen kotihartauteen, seu-
rojen alkuluvuksi ja eri seurakuntaryhmien lukemistoksi. Kirja 
on myös sopiva merkkipäivien onnittelulahja. 

REIJO MATTILA

+ Auttaa ymmärtämään ajan ilmiöitä

- Jäi kiinnostamaan myös idän uskontojen  

   edustajien näkökulma asiaan

Matti Sihvonen: Päivä kerrallaan.  

Jumalan sanan viittoja vuoden  

varalle. Herättäjä-Yhdistys 2021.

+ Päivittäin märehdittävää

- Ei tekstihakemistoa



Äiti ja  
poika
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Äiti ja  
poika

Aapo:

Muistan piirtäneeni, heti kun kynä pysyi kädessä-
ni. Piirtäminen oli varmaan monen ikäpolveni (s. 
1974) edustajan harrastus ja leikki, koska silloin ei 
ollut esimerkiksi tietokoneita ja konsoleita siinä 
määrin kuin nyt.

Kun manguimme äidiltä, että pitäisi olla jotain 
tekemistä, sieltä tuli nopeasti kynää ja paperia 
käteen. 

Valmistuttuani Lahden taideinstituutista kuva-
taiteilijaksi opiskelin vielä musiikkiteknologiksi.

Käänteentekevää kuvittajan uralleni oli, kun 
tein puolisoni Reetan kanssa kuvituksen laula-
ja-sanoittaja Mariskan runokirjaan 2018. Sen 
jälkeen kuvitustyöt ovat lähteneet vauhdilla 
käyntiin.

Höyhentakkisakki-kirja syntyi äidin kanssa 
hyvässä hengessä. Teimme vapain käsin omaa 
työtämme, eikä meillä ollut tarvetta puuttua tois-
temme töihin.

Kuvitustyössä koen hienoksi sen vaiheen, jolloin 
kuva alkaa valmistua ja tietää, että tämä on se 
oikea reitti, tästä tulee hyvä! 

Meille luettiin lapsena paljon, ja tykkäsin silloin 
kuvituksista, joissa oli paljon yksityiskohtia. Omis-
sa töissäni teen mielelläni sellaista kuvaa, jossa 
riittää katseltavaa.

Oli palkitsevaa saada kirjan kustantajalta, Las-
ten Keskukselta, myönteistä palautetta. Käydes-
sämme siellä vastaanottokin oli rohkaisevaa.

Äidiltäni olen oppinut luonnon arvostamista ja 
sen vaalimista, sellaista avoimuutta ja ihmettely-
kykyä.

Niinpä hymyilen ja hymistelen edelleen katsel-
lessani ulkona ympärilleni.

Minulla ja sisaruksillani on WhatsApp-ryhmä, 
mihin laitamme vinkkejä hyvistä luonto-ohjelmista 
ja viestejä siitä, mihin olemme luonnossa törmän-
neet. 

Kiitos äidille ja isälle kasvatuksestamme! 
Kunnioitus ja rakkaus luontoa kohtaan kuvastuvat 
myös Höyhentakkisakki-kirjasta.

Leena:

Aapon piirustukset herättivät jo lapsena huomio-
ni. Niihin sisältyi usein joku tarina, ja hyvin varhain 
niissä alkoi erottua perspektiivin tajua.

Höyhentakkisakki-kirjamme käynnistyi naak-
karunoilla. Ensimmäisen runon aiheen nappasin 
Aapon puolison, Reetan, isän hauskasta unesta, 
jossa linnulla oli pöntössään savua ulos tuprutte-
leva takka. 

Kirjoitin runon Nestori Naakasta, joka rakenteli 
pönttöön saunaa. Reetan isä kuoli taannoin, mut-
ta hän ehti nähdä unensa runokirjassamme ennen 
kuolemaansa. Kiva, että uni jäi siten elämään.

Aapon mielikuvitusrikkaat ja oivaltavat kuvat 
laajentavat kirjassa runojeni sisältöä. Hän opetti 
minulle kirjaprojektimme aikana määrätietoi-
suutta ja sitä, miten tärkeää on toinen toisensa 
kannustaminen.

Olen kirjoittanut runoja lapsesta asti. Perin 
kirjoittajan lahjani isältäni Herkko Kivekkäältä, ja 
sain myös ohjausta Pekka-veljeltäni.

Höyhentakkisakki on neljäs lastenrunokirjani. 
Papin työn ohessa olen tehnyt laulu- ja virsiteks-
tejä sekä osallistunut mm. Siionin virsien  
kokonaisuudistukseen.

Silloin tällöin olen miettinyt, näkyykö vahva 
virsitaustani liikaa lastenrunojeni ilmaisutavassa. 
Siksi pyrin ihan tietoisesti hieman irrottelemaan 
runoissani. 

Olen hyvin motivoitunut kirjoittamaan lapsille 
runoja. Runomuodossa minua viehättää erityisesti 
se, että jo pelkästään runon rytmi ja loppusoinnut 
viihdyttävät lasta vauvaiästä alkaen ja rikastutta-
vat sanavarastoa.

Runot voivat vahvistaa myös mielikuvitusta. 
Mitä muuta tässä maailmassa tarvitaan, kun pitäi-
si keksiä ratkaisuja hirmu vaikeisiin asioihin!

Höyhentakkisakki-kirja voi opettaa lasta rakas-
tamaan luontoa, ja se, joka rakastaa, haluaa myös 
suojella.

Leena ja Aapo Ravantti tekivät  
yhdessä lastenrunokirjan  
Höyhentakkisakki. Perheessä ja  
suvussa opittu näkyy runokirjan  
lehdillä.

TEKSTI JOHANNA SOINTULA  KUVA UZI VARON

Leena ja Aapo 
Ravantti, Höy-
hentakkisakki, 
Lasten Keskus 
2021
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Hartaus

Helatorstain ja helluntain välinen aika on kiehtova. Raamatussa 
kerrotaan siitä vain se, että opetuslapset, joukko naisia sekä Jee-
suksen äiti ja veljet pitivät yhtä ja rukoilivat yhdessä. Mitä heidän 
mielissään mahtoi pyöriä noina päivinä? 

Jeesus puhui usein jälkeensä tulevasta Hengestä. Mutta miten tuo 
Henki tulisi — siitä hän ei sanonut mitään. Jeesuksella taisi olla 
savolaisia juuria, sillä Hengen vuodattamisen ajankohdankin hän 
ilmaisi ärsyttävän epätarkasti: ”Siihen ei ole montakaan päivää.” 
Ei siis auttanut kuin odottaa. 
 
Helatorstain ja helluntain välisen sunnuntain evankeliumi on 
Jeesuksen jäähyväisrukouksesta. Ehkäpä opetuslapset palauttivat 
toistensa mieleen juuri näitä sanoja. Vapahtaja pyysi, ”että he 
kaikki olisivat yhtä”. Tätä tuo joukko toteutti: he pitivät yhtä ja 
rukoilivat yhdessä. Siinä on esimerkki meille.

Usko ja rukous yksinäisenä elämäntehtävänä on häviöön tuomittu 
kamppailu. Siksi meillä on kirkko. Henki luo yhteyttä ja rakentaa 
kirkon. Kun oma usko horjuu ja rukoukset kuivahtavat huulille, 
kirkon yhteinen usko pysyy lujana ja yhteinen rukous kantaa. 
Pidetään siis yhtä ja rukoillaan yhdessä — vaikka emme oikein 
edes tietäisi, mitä odotamme.
 

SAMULI KORKALAINEN

Kirjoittaja on kirkkomuusikko, tutkija ja pastori Helsingistä

Odotus
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Virsi on kuulunut ylihärmäläisen Sirkka Eleniuk-
sen, 82, elämään aina.

Pyhäkoulusta hänellä on jäänyt mieleen virsi Ys-
tävä sä lapsien (vk 492) ja ahkeran pyhäkoululaisen 
saama palkintokirjanen, jonka on allekirjoittanut 
vuonna 1951 Otso Kianto.

Lasten telttaleireillä Lapuan Kauhajärvellä 
isosilla oli tapana käydä veisaamassa aamu- ja 
iltavirret Ah, herää sydämeni (Siionin virsi 214) ja 
Tuon tästä päivästä kiitoksen (Siionin virsi 221).

Sirkka muistelee lämmöllä myös lapsuutensa 
joulukirkkoja ja niiden jälkeen kokoontumisia kum-
mitädin ja -sedän luona joulukahville ja veisuulle.

- Luulenpa, että silloin veisattiin vanhoilla 
sanoilla Siionin virret 189 ja 190, Pyhä kirkkaus, 
autuas aamumme koi ja Olet saapunut, Her-
ramme armollinen.

Kuorolaulu liittää ihmiset yhteen

Sirkka on harrastanut kuorolaulua nuoruu-
destaan asti, kun hän 16-vuotiaana liittyi 
kotikylänsä sekakuoroon. Kuoron ohjel-
mistosta virsi Soi kunniaksi Luojan (vk 462) 
on erityisellä tavalla tallentunut hänen 
mieleensä, lauloihan kuoro sen hänen ja 
puolisonsa Joukon vihkiäisissä.

Eleniukset lauloivat yhdessä lähes 15 
vuotta Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnal-
lisessa kuorossa. Herättäjäjuhliin liittyvät 
virret Jumala ompi linnamme (vk 170) ja 
Herraa hyvää kiittäkää (Sv 148) kantavat 
mukanaan tärkeitä muistoja.

He lauloivat myös Uudet veisuut -ooppe-
ran oopperakuorossa Jalasjärvellä vuonna 
1990. Siionin virsi 114 On luja Herran sana 
on tallentunut sieltä muistiin.

Puolison kuolemasta on kulunut jo 15 vuotta. 
Saattohoidossa Sirkka veisasi miehensä toivo-
muksesta Siionin virttä 4, Koska valaissee kointäh-
tönen.

- Jouko tapaili usein virren sanoja ”valoa vaikk’ 
en näekään”.

Oman kotiseurakunnan kirkkokuoro on Sirkalle 
tärkeä henkireikä, koska siellä on voinut tavata 
muita ihmisiä.

- Koronan takia harjoituksia ei ole ollut moneen 
aikaan. Saa nähdä, miten käy, kun meidän piti 
harjoitella Kauhavan herättäjäjuhlillekin. Kuoron 
lauluista olen pitänyt Siionin virrestä 126, Riemui-
ten, Jeesus, muistan armoasi.

Virsiä  
elämän tieltä
Sirkka Eleniuksen virsimuistoja.

TEKSTI JOHANNA SOINTULA KUVA KALLE HILTUNEN

SIIONIN VIRSI 126 

 www.h-y.fi/siionit
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Vuoden ajan korona on vaikuttanut Wanhan 
Karhunmäen toimintaan. Alkuvuosi on rajoitusten 
johdosta ollut hiljainen, mutta toiminnanjohtaja 
Tiia Ylinen katsoo kesään toiveikkain mielin.

- Toivossa eletään, että kesää kohden olisi nor-
maalimpaa luvassa. Tällä hetkellä näyttää siltä, 
että meillä saattaa onnistua ainakin rippileirien 
pitäminen alkukesästä, toteaa Ylinen.

Karhunmäen kalenterissa on kesän ajalle rip-
pileirien lisäksikin hyvin varauksia. Ylinen näkee, 
että ihmisten halu kokoontua on suuri.

- Ihmisillä tuntuisi olevan intoa tulla ja  

kokoontua. Väki haluaa pitää kiinni kesän varauk-
sista, kunnes toisin määrätään.

Seuratoiminta on ollut Karhunmäessä myös 
koronan vuoksi tauolla.

- Ydinporukan kesken on katsottu seurat 
kerrallaan, miten käy. Kyllä me haluamme siitä 
lähteä, että kai meillä perinteiset juhannusaaton 
seurat on, ennakoi Ylinen toiveikkaana vielä  
lehden painoon mennessä epävarmaa kesän  
tilannetta.

Ihmisillä on jo kova halu kokoontua

LEIRI- JA VAPAA-AJANKESKUS WANHA KARHUNMÄKI TOIMII ENTISISSÄ  

KÖRTTIOPISTON TILOISSA LAPUALLA. KARHUNMÄESSÄ ON MM. KÖRTTIMUSEO.

LOMAKESKUS AHOLANSAARI ON KÖRTTILÄISEN NUORISOTYÖN KESKUS NILSIÄSSÄ.  

SAARESSA OLEVA PAAVON PIRTTI ON SEURATUPA JA PAAVO RUOTSALAISEN KOTIMUSEO.

Rippileirejä odotetaan innolla
Aholansaaren kesää rytmittävät tututtuun tapaan 
rippileirit, mikäli koronatilanne sen vain sallii. 
Kesällä on kuusi Herättäjä-Yhdistyksen rippileiriä 
ja seurakuntienkin leirejä on varattu hyvin, kertoo 
Aholansaaren toimitusjohtaja Anne Tuomainen.

Vaikka rippileirit tuovat toivottua elämää 
saareen, Tuomainen muistuttaa, että saaressa on 
tilaa ja rauhaa myös muille.

- Saareen mahtuvat muutkin. Paavon pirtti, 
museo ja ravintola ovat käytössä satunnaisille vie-
railijoille. Myös mökit ovat koko ajan varattavissa.

- Ja vaikka meillä on paljon rippileirejä, on muil-
lekin rauhaa tarjolla. Leirit ovat hyvin suppeasti 
omana porukkanaan omissa oloissaan. Saares-
sa on tilaa kaikille niin paljon, että koronankin 
suhteen on turvallista tulla, kertoo Tuomainen 
Aholansaaren kesästä.

www.wanhakarhunmaki.fi

www.aholansaari.fi

Lähtö klo 12 laivalla,  
seurat ja ruokailu, paluu mantereelle klo 16.

Muista Saaren seurat!
30.5., 11.7., 8.8. ja 26.9.
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HERÄTTÄJÄ-YHDISTYSTÄ
VOIT TUKEA MONIN TAVOIN

LAHJOITA SOITTAMALLA:
Soita numeroon 0600-11100. Puhelun hinta on 10,10 € + pvm.

Keräyslupa: RA/2018/1100, 
keräysaika: 1.1.2019–31.12.2023

KIITOS
LAHJOITUKSESTASI!

LAHJOITA VERKKOPANKISSA:
Rahankeräystili POP Pankki 
FI29 4747 0010 0394 77

LAHJOITA TEKSTIVIESTILLÄ:
Lähetä sana HERÄTTÄJÄ10 numeroon 16588 (10 €)
Lähetä sana HERÄTTÄJÄ20 numeroon 16588 (20 €)
Lähetä sana HERÄTTÄJÄ40 numeroon 16588 (40 €)

www.h-y.fi /lahjoita

LAHJOITA MOBILEPAYLLA:
49781 — lahjoitus Herättäjä-Yhdistyksen kotimaantyöhön
55385 — lahjoitus Herättäjä-Yhdistyksen kansainväliseen työhön 
10800 — lahjoitus Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyöhön

Herättäjä-Yhdistyksen talous on 
yksityisten lahjoittajien, seurakolehtien ja 
herättäjäjuhlien järjestelytulojen varassa. 

Jokaisella kolehdilla, lahjoituksella ja 
jäsenmaksulla on iso merkitys.

KÖRTTIKSELLE
Helsinki | Kuopio | Joensuu

Hakuohjeet ja lisä� etoja www.h-y.fi 
opiskelijasihteeri Katariina Airas, 

Ohjeet asukashakuun www.h-y.fi ,
hakuaika pää� yy 8.7.2021.

katariina.airas@h-y.fi , puh. 040 351 7652

Herättäjän Kirjakauppa www.lapuankipa.� 
Kosolankatu 1, 62100 Lapua,  (06) 433 5719

Surun kohdatessa 
voit muistaa omaisia

Herättäjä-Yhdistyksen
suruadressilla

Neljä kansivaihtoehtoa. 
Jokaisessa adressissa on neljä sisälehteä, 

joista voi valita sopivimman. 
Yhden adressin hinta on 14 €.

www.herattaja.fi 

Uutuus

KOKOUSKUTSU 
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYKSEN 

VUOSIKOKOUKSEEN
Herä� äjä-Yhdistys ry:n vuoden 2021 vuosikokous 
pidetään perjantaina 2.7.2021 klo 15.30 Kauha-
van seurakuntatalolla. Jäsenyyden tarkistus alkaa 
klo 14.30. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 
kuluvan vuoden huh� kuun loppuun mennessä jä-
senmaksunsa maksaneella viisitoista (15) vuo� a 
täy� äneellä jäsenellä äänioikeus. Jokaisella yhteisö-
jäsenellä on yksi ääni.

Herätt äjä-Yhdistyksen hallitus

Vaalien valmistelukunnan esitykset 
vuosikokoukselle 

Vaalien valmistelukunta esi� ää, e� ä vuosikokouk-
sessa 2021 Herä� äjä-Yhdistyksen erovuoroisten 
hallituksen jäsenten vaalissa hallitukseen valitaan 
Helena Ahonen, Kris� ina Elenius ja Pen�   Leme�  -
nen. Tilintarkastusyhteisöksi esitetään vali� avaksi 
Ernst&Young. 

Vaalien valmistelukunta
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Sanni ja Köppänen halasivat toisiaan 
oikein lujasti. Helpotuksen kyyneleet va-
luivat pitkin Sannin poskia — Köppänen 
oli löytynyt.

Sanni ja Köppänen olivat lähteneet 
etsimään kodin läheltä metsiköstä 
kukkia äidille. Kukkia olikin löytynyt niin 
hyvin, että kaverukset olivat vaeltaneet 
huomaamattaan eroon toisistaan. Sanni 
oli huudellut ja etsinyt Köppästä kaik-
kialta. Hätääntyneenä aika oli tuntu-
nut pitkältä, mutta onneksi ystävä oli 
vihdoin löytynyt. 

Kotimatkalla koko seikkailu alkoi jo 
vähän hymyilyttää, mutta hädän hetkel-
lä huoli oli ollut kova.

- Pelkäsin, että en koskaan enää näe 
sinua. Muistatko Köppänen sen raa-
matunkertomuksen, missä se paimen 
lähtee etsimään lammasta? Tuntuikohan 
paimenesta samalta kuin minusta, Sanni 
kysyy.

Köppänen ei heti vastaa, vaan alkaa 
veisata ääneen hyräilemäänsä Siionin 
virttä.

- Hengellä laumaa johdata, eksyneet 
yhteen kokoa, pieninkin turvaan kanna.

- Ajattelitko sinäkin kadonnutta 

lammasta, kun olit hukassa, Sanni kysyy 
hämmästyneenä.

- Ajattelin minä, vastaa Köppänen ja 
alkaa kertoa, miten oli peloissaan miet-
tinyt jo susia, rotkoja ja piikkipensaita.

- Pensaatkin ovat pelottavia. Niihin 
voi jäädä turkista kiinni, kuvailee Köppä-
nen selvästi innostuneena kertomukses-
taan.

Onneksi virsi oli helpottanut pelkää-
vän Köppäsen mieltä. Sannia alkoi nau-
rattaa. Eihän lähimetsässä ollut rotkoja, 
susia tai piikkipensaita, mutta sitä Sanni 
ei sanonut ääneen. Köppänen nautti 
niin kovasti seikkailustaan kadonneena 
lampaana.

Köppänen on eksynyt etsiessään kukkia. 
Löydätkö Köppäsen tältä sivulta?

TEKSTI: RIITTA YLILUOMA

PIIRROKSET: ANNA VARJO

Kadonnut Köppänen

Körttiörkki Köppänen on asunut vuosia mumman  

virsikirjan välissä. Hän touhuaa Sannin kanssa  

Henki-lehden lastensivulla.

Osoitteessa henkilehti.fi/lapset:

• Tulosta ja väritä  

   äitienpäiväksi äidille yllätys
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Anna palautetta ja 
osallistu arvontaan!

Mielenkiintoinen juttu oli sivulla                .  Pidin eniten sivun      ulkoasusta.

Kerro mielipiteesi ja osallistu arvontaan ennen seuraavan lehden ilmestymistä
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lynvälähdykset tulevat yllätyksenä ja 
yllättävissä tilanteissa. Niistä painuu 
mieleen samanlainen jälki kuin valkoi-
sista ajokaistamaaleista pimeällä tiellä. 

Jos niitä seuraa, ei luiskahda ojaan.
Älynvälähdyksen voi kokea niinkin maallisessa 

asiassa kuin suhteessa rahaan, sen haalimiseen ja 
sen käyttöön. Oikein älykäs saa rahan poikimaan. 
Tavallisen älykäs osaa antaa rahansa sijoittajien 
haltuun, ja omaisuus karttuu vähän kuin salaa. 
Siitä perilliset kiittävät.

Tuon sorttisilla älynvälähdyksillä ei lopulta ole 
elämän perusteita mullistavaa vaikutusta.

Rosemaryn mielipide (Puoli seitsemän, Yle 
24.3.) sen sijaan voisi mullistaa monenkin elämän. 
Tätä kenialaista naista tuettiin ompelukoneen ja 
koulutuksen hankinnassa. Hän sai apua oman 
liikkeen perustamiseen. Ja mitä köyhyydestä niuk-
kuuteen noussut Rosemary sanookaan hyvästä 
elämästä:

”Suuri elämä on sitä, että pystyy jatkuvasti anta-
maan enemmän omasta.” 

Amen. 
Ettäkö antaisin omastani tänään hiukan enem-

män kuin eilen. Rosemary ei selittänyt, tavoitte-
leeko hän aineellista vai aineetonta antamista, 

taloudellisen vai henkisen pääoman kasvattamista. 
Rosemaryn periaate on joka tapauksessa häikäise-
vän kirkas. Vain antamalla rikastuu.

Korona-aika on lisännyt yksityisten ihmisten, 
yhdistysten, yritysten, järjestöjen ja valtiontalou-
desta vastaavien huolia. Yli vuoden kestäneet ra-
joitukset ja sulut vetävät tiukoille henkisen kantin, 
taloudesta puhumattakaan. Ihan ensimmäisenä ei 
ehkä tule mieleen ruveta jakamaan omasta niuk-
kuudesta. Nyt kerätään varastoja paljon puhutun 
pahan päivän varalle.

Älynvälähdys olisi sekin, jos pystyisi selvittä-
mään itselleen, minkälaiset arvot ohjaavat rahan-
käyttöä. Vai onko raha itsessään kaikkein tärkein 
arvo? 

Arvot ovat happotestissä silloin, kun menee 
huonosti. Yrityksien tukalasta tilanteesta puhutaan 
paljon, mutta myös 
monilla ihmisten 
arvoista kumpua-
vasta toiminnasta 
elävillä yleishyö-
dyllisillä järjestöillä 
ja yhdistyksillä me-
nee korona-aikana 
huonosti. Miten 
arvot, tai arvoista 
elävät järjestöt, 
kestävät huonoina 
aikoina?

Tällä ei kuiten-
kaan pidä ketään 
syyllistää. On nimittäin aivan varmaa, että syyllis-
tymisen tunne ei vapaaehtoisen auttamisen tilejä 
kasvata. Syyllisyydestä seuraa vain puolustelua ja 
mahdollisen auttamiskohteen vikojen etsimistä.

Vaan jos tavoittelemme hyvää elämää ja olemme 
naulanneet arvomme esimerkiksi herännäisyyden 
perusarvoihin, ihmisen pienuuteen ja Jumalan 
suuruuteen, ihmisten tasa-arvoon ja oikeudenmu-
kaisuuteen, osaamme ohjata tukemme oikein.

Eli tehtäisiinkö kuten Rosemary, annetaan 
tänään omastamme eilistä enemmän. Tavalla tai 
toisella.

Ä

Rosemaryn  
opeilla pääsee  

suuren  
elämän äärelle

SUURI ELÄMÄ  
ON SITÄ,  

ETTÄ PYSTYY  
JATKUVASTI  
ANTAMAAN  
ENEMMÄN  
OMASTA

Välihuutaja kommentoi seurapenkkien välistä  

maailman menoa, välillä huutaen, välillä rivien välissä.
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www.facebook.com/herattajajuhlat

www.instagram.com/herattajajuhlat

Jos Jumala suo,
järjestetetään herättäjäjuhlat Kauhavalla 2.–4.7.2021.

Seuraamalla osoitetta www.herattajajuhlat.fi 
pysyt parhaiten selvillä tilanteesta.

MAJOITUS
Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi vanhat varaukset eivät ole voimassa.  

Emme järjestä kotimajoitusta emmekä yhteismajoitusta muille kuin nuorille.
Majoitussihteeri on tavattavissa 10.5. alkaen arkisin klo 10-14

majoitus@h-y.fi tai 040 566 0224.

TALKOOT
Ilmoittaudu Kauhavan herättäjäjuhlien talkoolaiseksi osoitteessa  

www.herattajajuhlat.fi/4866-talkoot olevien ohjeiden mukaan  
tai sähköpostitse osoitteeseen talkoot.kauhava@h-y.fi.  

RADIOINTI
Körttiradio kuuluu 2.–4.7. ympäri vuorokauden osoitteessa  

www.herattajajuhlat.fi sekä pääkaupunkiseudun (105,8 MHz)  
ja Kauhavan (104,9 MHz) lähettimien kautta.  

Lisäksi lähetetään Järviradion taajuuksilla pe 2.7. klo 18 aattoseurat,  
la 3.7. klo 15.30 lähetysseurat ja su 4.7. klo 10 messu.  

Yle TV 1 lähettää suorana lähetyksenä messun su 4.7. klo 10.00.
Yle Radio 1 lähettää tallenteena lauantain päiväseurat su

4.7. klo 11.00. Lähetys on kuultavissa jälkikäteen Yle Areenassa.

HUOM. Vaikka juhlat pidettäisiin pandemiarajoitusten vuoksi
ns. etäjuhlina, radioinnit toteutetaan tässä mainitulla tavalla.


