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Kannen takana

Parisuhde voi olla aikuisen kiintymys- 
suhde, henkisesti intiimi tunneside.  
Kiintymyssuhde toiseen ihmiseen,  
Jumalaan tai jopa luontoon vahvistaa  
resilienssiä, kykyä selviytyä  
muutoksissa ja tehdä muutoksia.  
Kiintymyssuhde syntyy yhteisissä  
hetkissä, siksi niissä kannattaa viipyä.

(Psykoterapeutti, perheneuvoja,  
työnohjaaja ja pastori  
Anna-Riitta Pellikka)

Teksti: Salla Ranta
Kannen kuva: 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.

Kiintymyssuhde on tärkeä

LEHTEÄ KUSTANTAA HERÄNNÄISYYDEN PALVELUJÄRJESTÖ HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS RY  (www.h-y.fi)
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Henki
Arjen toivoa ja avaraa armoa

• Onko mitään, mitä ei voi katsoa kristillisestä 
näkökulmasta? 

• Kenellä on juuri nyt painavaa sanottavaa?
• Mikä herättää keskustelua kirkossa?
• Mitä körteille kuuluu?
• Mistä löytää hengellistä evästä arkeen?

Henki ilmestyy 6 kertaa vuodessa tukevana 52-sivuisena 
lukupakettina.  

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 tarjoushintaan:        
     paperilehtenä 34 € 
     sähköisenä näköislehtenä 24 € (vaatii sähköpostiosoitteen)
      tilaus saa jatkua tutustumisjakson jälkeen kestotilauksena (paperilehti 49 €, näköislehti 35 €)

Tutustumistarjous

Tarjous voimassa 31.7.2022 saakka 
ja koskee kotimaan tilauksia.
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Joensuussa 1.–3.7.2022 pidettävien herättäjäjuhlien 
tunnus ”Lohduksi toisillemme” on otettu Jaakko 
Haavion Siionin virrestä 180. Virressä rukoillaan 
hellää mieltä ja ystäväistä kieltä, että olisimme alati 
lohduksi toisillemme.

Alati — siis jatkuvasti. Tajuammekohan, miten 
paljon pyydämme, kun tuota virttä laulamme? 
Olemmeko valmiita siihen, että rukouksen toive 
toteutuisi?

Virren rukous kutsuu jatkuvaan lohduttavaan 
elämänasenteeseen, missä olemme lähimmäistem-
me tukena alati. Se kutsuu kertakaikkiseen mie-
lenmuutokseen, ottamaan lähimmäinen huomioon 
jatkuvasti.

Lohtua kaivanneet ja lohdutettavana olleet tietä-
vät, että lohduttaminen ei ole yhtäkkinen temppu. 
Murheessa ei ole useinkaan tarjolla jotakin ratkai-
sua, joka veisi murheen pois. Usein temppujen ja 
kertakaikkisten ratkaisujen tarjoaminen tuntuvat 
lohtua kaipaavasta jopa loukkaavilta. Aito lohdutta-
minen on läsnäoloa. Se vaatii aikaa. Toisen rinnalla 
täytyy olla rauhassa, pitkään, alati.

Lohduttaminen on kuuntelua, toisen murheen 
vakavasti ottamista, lähimmäisen kunnioittamista.

Tässä Henki-lehden numerossa on useampi 
juttu rippikoulusta. Kesä on rippileirien aikaa. 
Tänä kesänä tulee 50 vuotta tätä lehteä julkaisevan 
Herättäjä-Yhdistyksen säännöllisen rippileiritoimin-

nan alkamisesta Paavo Ruotsalaisen kotisaaressa, 
Aholansaaressa.

Suomalaiset rippileirit ovat kirkon menestystuo-
te. Yksi rippileirien menestyksen avain on siinä, 
että nuoret otetaan vakavasti, heidän näkemyksi-
ään ja kokemuksiaan kuunnellaan. Toiset nuoret, 
kuten isoset, ja leirillä oleva aikuiset ohjaajat ovat 
paikalla nuoria varten, heidän elämäntilannettaan, 
kysymyksiään ja heidän viihtymistään varten.

Tuon menestyksen takana on yllättäen jotain  
samaa kuin aidossa lohdutuksessa: läsnäoloa, 
kuuntelua ja toisen vakavasti ottamista. Sama 
resepti, joka on havaittu toimivaksi murheellisen 
lohduttamisessa, on toiminut sadoilla leireillä, mis-
sä kirkko on näyttänyt nuorille parhaat kasvonsa.

Kutsu jatkuvaan toisen lohtuna olemiseen ei 
ehkä olekaan kutsu toimimaan vain silloin, kun 
lähellä on murheellisia. Sama elämänasenne toimii 
niin murheellisten kuin murheettomien kanssa. 
Läsnäolo, kuuntelu ja toisen vakavasti ottaminen 
ovat aina toimivia asioita kohtaamisessa.

Hyvää leirikesää kaikille rippileireillä ja muilla 
leireillä oleville ja tervetuloa kaikki Henki-lehden 
lukijat herättäjäjuhlille Joensuuhun 1.–3.7.!
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Läsnäolon tärkeys lohdutuksessa ja rippikouluissa

Kalle Hiltunen

”Rippileirien  
menestyksen takana  
on jotain samaa  
kuin aidossa  
lohdutuksessa”
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JOENSUUN seurakunnassa on ollut sateenkaari- 
toimintaa pitkään. Syksyllä 2021 kirjattiin työn  
periaatteet piispa Jari Jolkkosen aloitteesta.

- Meillä on piispan tuki, Se on tärkeää, kertoo  
kirkkoherra Katri Vilén.

Tilaisuudet kokoavat osallistujia paitsi koko  
kaupungin alueelta, myös kauempaa maakunnasta.

Herättäjäjuhlien sateenkaariseurat on tarkoitet-
tu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville 
ihmisille ja heidän läheisilleen. Idea herättäjä- 
juhlien erityisseuroihin tuli paikallisesti:

- Meillä seuroja ei ole aiemmin ollut, mutta  
ajattelimme laajentaa näkökulmaa ja tarjota  
mahdollisuutta veisata, Vilén selittää.

Espoon monikulttuurisuustyön asiantuntija  
Matti Peiponen on ollut mukana monet kerrat  
paitsi herättäjäjuhlilla, myös Helsingin sateen- 
kaariseuroissa.

- Herännäisyys on päivittänyt ajatuksiaan ja ollut 
valmis uuteen pohdintaan. Se on henkilökohtaisesti 
körttinä todella merkittävää, kertoo Peiponen.

Juhlille moni on tuntenut voivansa tulla, mutta 
oman tapaamisen järjestäminen vahvistaa kutsua. 
Jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi omana 
itsenään. Vähemmistöihin kuuluvien läheisetkin  
tarvitsevat tukea:

- Seurat tarjoavat turvallisemman tilan ottaa  
esiin vaikeitakin asioita ja saada vertaistukea.  
Avara armo on oikeasti sitä.

SATEENKAARI-
SEURAT  
HERÄTTÄJÄJUHLILLA 

Sateenkaariseurat herättäjäjuhlien aikana la 2.7. klo 17,  
Helmi-tila, Rantakatu 23 A:n kellari, Joensuu.
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Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu  
kirkon jäsen, joka

•  täyttää 18 vuotta  
 viimeistään 20.11.2022

•  on seurakunnan jäsen  
 viimeistään 15.9.2022

•  antaa kirjallisen suostumuksen  
 ehdokkaaksi asettumisesta

•  on kristillisestä vakau- 
 muksestaan tunnettu

•  ei ole vajaavaltainen

Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan  
eikä seurakuntayhtymän työntekijä.

Kannattaa selvittää, mitä teemoja  
kukin ryhmä tai lista kannattaa.  
Kysy seurakunnan toimistolta neuvoa!

Myös oman valitsijayhdistyksen voi  
perustaa. Ehdokkaita voi asettaa  
valitsijayhdistys, johon kuuluu  
vähintään 10 seurakunnassa  
äänioikeutettua jäsentä.

SEURAKUNTA-
VAALIEN
ehdokasasettelu  

on käynnissä ja päättyy  

15.9.2022 klo 16.00.
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Lataa  
”körtti-äppi” 
älypuhelimeen

Näyttely avaa käsitöiden 
merkitystä erityisesti 
naisten hengellisyyden 
ilmentäjänä herättäjäjuh-
lien ajan. Idea on saatu TT 
Riikka Myllyksen väi-
töskirjasta ”Silmukoihin 
kudottu hengellisyys”. 
Näyttelyn on koonnut 
rovasti Arja Majuri.

Monien toivoma ”kört-
ti-äppi” on täällä! Lataa 
sovelluskaupasta Herät-
täjä-Yhdistys -applikaatio 
älypuhelimeesi tai tablet-
tiin ja saat kaikki sivus-
tomme käyttöösi helposti. 
Sovellus on asennettavis-
sa sekä GooglePlay- että 
AppleStore-valikoimissa. 

Henki-lehden 2/22 mie-
lenkiintoisin juttu oli Liisa 
Seppäsen kirjoittama 
juttu Portaanpään opis-
tolaisista. Ulkoasultaan 
suosituin oli Meurmanin 
perheen ulkoilukuva, 
kuvaajana Antti Rintala. 
Kiitos palautteesta ja on-
nea arvonnan voittajille!

Tekstiili- 
käsityönäyttely  
herättäjäjuhlilla

Tästä tykkäsin

KIRKON ULKOMAANAVUN työhön Ukrainassa on kertynyt  
ennätykselliset yli 7 miljoonaa euroa.

- Olemme tuesta erittäin kiitollisia, toteaa yksikön päällikkö 
Antti Laine KUA:sta. 

Samalla järjestössä ollaan huolissaan muusta maailmasta:
- Mikään aiemmista katastrofeista tai konflikteista ei ole  

pysähtynyt ja poistunut Ukrainan sodan aikana.
Monet valtiot ovat kohdentaneet kehitysyhteistyövaroja Uk-

rainaan, ja puolustusmäärärahoja on kasvatettu muun toiminnan 
kustannuksella. Ukraina on ollut hyvin merkittävä viljan ja muun 
ruoan tuottaja, johon monet Afrikan maat ovat tukeutuneet.

- Itä-Afrikassa on pahin kuivuus 40 vuoteen. Ilmasto-ongelmat 
alkavat kärjistyä, kun ei saada elintarvikkeita, lannoitteita eikä 
polttoaineita, varoittaa Laine.

Hauraissa valtioissa ruoan hinnannousu voi lisätä rauhatto-
muutta. Tällä voi olla arvaamattomia yhteiskunnallisia ja poliittisia 
seurauksia. Pula ruuasta lisää konfliktiherkkyyttä ja pakolaisuutta.

- Pahenevalla tilanteella on helposti kerrannaisvaikutuksia, 
Laine toteaa.

- Olemme hyvin iloisia ja kiitollisia tuesta Ukrainalle, mutta  
muitakaan kriisejä ei saisi unohtaa.

 

UKRAINAN SOTA   
ei hävitä kriisejä muualta 
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Samuli Suonpää

irkon työssä siunaus ja rukous ovat jat-
kuvasti läsnä. Vähintään yhtä vahvasti 
kirkossa on läsnä myös jatkuva taistelu 
siitä, ketä ja mitä kulloinkin sopii siuna-
ta. Aivan selvää ei näytä ole sekään, 

kuka tässä lopulta siunaa, pappi, seurakunta 
vai Isä Jumala, jota ristinmerkin kanssa hosuvat 
pastori ja kirkkoinstituutio sääntöineen kumpikin 
katsoo edustavansa.

Siunaus näyttää olevan kovin monimutkainen 
käsite, ainakin papeille ja muille ammattikristi-
tyille. Seurakuntalaiset harvoin ehtivät arjessaan 
tehdä pyhästä noin monimutkaista.

Se, jota siunataan, tunnistaa kyllä pyhyyden, 
jota teologi vielä etsii sääntökirjoistaan.

Sille, joka siunataan tai jätetään siunaamatta, 
lienee yksi ja sama, onko siunaus teologisesti 
kirkon siunaus vai sittenkin sitä, että kirkon väki 
pyytää, välittää tahi viestii jotakin korkeammalta 
tulevaa siunausta.

Siunatulle siunaus viestii hyväksyntää. Yhdessä 
toivotaan toiselle hyvää. Kun siunataan ihminen, 

toivotaan ja rukoillaan sille ihmiselle hyvää, kun 
avioliitto, toivotaan liitosta onnellista.

Siksi lienee mahdoton selittää seurakuntalaisel-
le, mitä se tarkoittaa, jos suostutaan siunaamaan 
hänet, mutta ei hänen suhdettaan.

Saivartelu on turhaa. Harvoin kai pienten koulu-
laistenkaan vanhemmat joutuvat pohtimaan, siu-
nasiko pastori koulukirkossa koululaisia vai heidän 
koulutietään tai kenties koulutyötään. Koko paketti 
siinä siunataan, lapsi ja se lapsen elämä koului-
neen kaikkineen. Yhdessä toivotaan, ettei kukaan 
aja koulutiellä holtittomasti ja tapa näitä lapsia.

Siunaaminen on yksinkertaista hyvyyttä,  
helpoin tapa antaa lähimmäiselle jotakin, sillä 
siunaaminen ei ole keneltäkään pois.

Silti kirkko kirkko pihtaa siunausta.
Aina toisinaan kirkko lyö kasvoille niitäkin, joita 

kirkossa ei yleensä ole tapana lyödä kasvoille.  
Kerran törmäsin siunauksen pihtaamiseen omalla-
kin kohdallani.

Olin yli kolme vuotta töissä Kirkkohallituksessa. 
Useammin kuin kerran vuodessa sain olla mukana, 
kun joku työtoverini siunattiin työhönsä tässä  
itsensä Kristuksen ruumiin pääksi kokevassa  
keskushallintokoneistossa.

Työhön siunaaminen on aina kaunis tilaisuus. 
Sitä saa tuntea itsensä todella tervetulleeksi ja  
kaivatuksi, kun työyhteisö yhdessä rukoilee  
Jumalan siunausta alkavaan työhön. 

Kirkkohallituksessa siunaus oli niin hieno ja  
tärkeä asia, että se oli varattu niille, joita jo oli 
viralla tai vakituisella työsuhteella siunattu.  
Määräaikaisia työsuhteita ei ollut tapana siunata, 
sillä ei niitä ollut tapana siunata aikaisemminkaan.

Kolme vuotta ja kymmenisen peräkkäin  
ketjutettua määräaikaista työsuhdetta.  
Siunausta minäkin olisin kaivannut.

Jos on joskus vaikea ymmärtää avioliiton siunaa-
misen teologiaa, en minä työsuhteen siunaamisen 
teologiankaan kanssa ihan sinut vielä ole. Enkä 
siunausta pihtaavan kirkon. Ei hyväksynnän luulisi 
käytössä kuluvan.

K

Kirkko ei  
siunannut  
suhdettani

Kirjoittaja on toimittaja, jonka mielestä uskonto on  

aivan liian tärkeä asia jätettäväksi pappien käsiin.
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KOTISEURAKUNNASSANI Turun Maariassa 
kokoonnutaan vuosittain Maijan päivänä kesähar-
tauteen Koroisten niemelle, keskiaikaisen piispan-
kirkon raunioille. Heinäkuun toisena päivänä muis-
tettiin keskiajan kalenterissa sitä vierailua, jonka 
Neitsyt Maria teki sukulaisensa Elisabetin luokse.
Nuori Maria ja vanha Elisabet kantoivat kumpikin 
sisällään ihmeellistä salaisuutta: lasta. Ihmeen on 
täytynyt hämmentää heitä. Nyt kohtaaminen koitui 
lohduksi. Se muuttui räjähtäväksi iloksi, voimaksi 
ja tulevaisuuden näyiksi.

Pyhän Hengen täyttämä Elisabet suorastaan 
huusi siunauksen toivotuksensa. Maria puhkesi 
kiitoslauluun Jumalan suuruudesta ja hyvyydestä. 
Samalla laulu oli kuin pamfletti maailman vää-
ryyksistä — joita Jeesuksen äiti joutui sitten omassa 
elämässään kokemaan.

Keskiajan suomalaiset rakastivat Neitsyt Ma-
riaa. He lähestyivät murheineen ja iloineen äitiä, 
joka ymmärsi syvän riemun ja musertavan surun. 
Hauras nainen kantoi osansa menettämättä uskoa 
Jumalan johdatukseen. Hänelle saattoi avata si-
simpänsä heikkona ja sorrettuna, ja kun elämä oli 
käsittämätöntä, kun usko horjui, kun tuska lävisti 
sydämen. Pyhän Äidin ymmärtävä läsnäolo oli 
lohduksi ihmisille.

Tänä kesänä ”heinä-Maijan” aikaan ihmeiden 
ja kärsimysten, riemujen ja menetysten saarta-
mat ihmiset kohtaavat herättäjäjuhlilla. Yhteisen 
kokemuksen löytäminen lohduttaa meitä niin kuin 
Mariaa ja Elisabetia. Lohdutus voi tuoda murheen 
keskelle ilon, voiman ja uskon. Lohdutettu sydän 
värähtelee kiitosvirttä Jumalan hyvyydestä.

Marian käyntipäivän tapahtumista kertoo Luuk. 
1:26, 39–56. Keskiaikaisessa kalenterissa oli 
omistettu Herran äidille useita juhlapäiviä 
vuodessa. Uskonpuhdistuksen jälkeen Suomen 
kirkossa pyhimyksiä kohdeltiin suvaitsevasti. 
Heitä tuli kunnioittaa esikuvallisina kristittyi-
nä. Aikaa myöten Neitsyt Marian muistopäivä 
toisensa jälkeen poistettiin kalenterista. Marian 
käyntipäivää 2.7. vietettiin vuoteen 1772 asti. 
Sitten sekin sai väistyä valistuksen aikakauden 
hengessä.

ABC

Lohduttava 
Maria

TEKSTI  TYTTI ISSAKAINEN

PALSTALLA KERROTAAN AJANKOHTAISESTA  

KIRKOLLISESTA PYHÄSTÄ.
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Neitsyt Maria vierailee Elisabetin luona. Seinämaalaus noin  
vuodelta 1500 Pyhän Marian kirkossa Elsinoressa, Tanskassa.  





Anna-Riitta Pellikka on Joensuun perheasian  
neuvottelukeskuksen johtaja, työnohjaaja,  

psykoterapeutti ja toimii tällä hetkellä  
Joensuun seurakunnan kappalaisena.  

Hän tietää, minne kirkossa jonotetaan, ja  
miten suomalainen perhekäsitys on muuttunut.

TEKSTI SALLA RANTA KUVAT ANTTI RINTALA

Paikka, jonne  
kirkossa  

jonotetaan
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änä vuonna myös herättäjäjuhlien vii-
meisen sanan sanoo Anna-Riitta Pellikka. 
Hänet on kutsuttu pitämään Joensuun 
juhlien päätösseurojen puhe, johon 

kuuluu polvirukoukseksi kutsuttu osa. Muuten 
viikonloppuna arkisesti istuskellut ja kuljeskellut 
juhlakansa tapaa käydä silloin polvilleen maahan. 

Pellikka tietää, että osalle juhlavieraista hetki on 
hämmentävä, osalle taas odotettu. Hän neuvoo psy-
koterapeutin ammattitaidolla jokaista juhlavierasta 
tunnustelemaan, miltä itsestä tuntuu.

- Terapian maailmasta olen oppinut ohjeen, että 
tuo esille itsestäsi se, minkä juuri nyt tässä haluat 
ja pystyt. Ilmaisemme itseämme eri tavoin, myös 
hengellisesti. Pidän itse polvirukousta mahdolli-
suutena, mutta sen aikana voi yhtä hyvin mennä 
kahville tai jäädä istumaan, eikä sitä kukaan ihmet-
tele, hän sanoo. 

Ensikertalaista voi jännittää ja kummeksuttaa. 
Pellikka ymmärtää tämän hyvin, mutta hänelle 
polvirukous merkitsee tilaisuutta ilmaista halua 
heittäytyä Jumalan kannateltavaksi. 

- Emme tunne seuraavia askeleitamme. Rukous 
on jättäytymistä Jumalan hoitoon, hän kuvaa. 

Seinäjoen herättäjäjuhlien  
tunnus syntyi maailmanjärjestyksen  
murroskohdassa

Pellikka on myös virsirunoilija seuraavien herät-
täjäjuhlien tunnuksen takana. Seinäjoen juhlien 
tunnus ”Anna toivo huomiseen” on Pellikan sanoit-
tamasta Siionin virrestä 165, jossa kotiin pyydetään 
armon kokemusta väsymyksen, erehdysten ja 
pettymysten keskelle.

- Kirjoitin sanat 90-luvulla Lapualla, kun omat 
lapsemme olivat vielä pieniä. Suomeen saapui 
pakolaisaalto Jugoslavian hajoamisen seurauksena, 
ja muistan, kun näin uutisissa pakolaislapsella sa-
manlaiset kengät kuin omalla lapsellani. Ajattelin, 

T

Perheneuvontaan tuleminen kertoo,  
että ollaan valmiita ratkomaan asioita.

että omat lapseni voisivat olla heidän asemassaan, 
pakenemassa sotaa. Aiemmin rautaesirippu oli 
pitänyt Euroopan rauhallisen oloisena. Virsi syntyi 
aikana, jolloin ajattelin ensimmäistä kertaa, että 
maailmantilanne ei pysy sellaisena kuin se nuoruu-
dessani oli, vaan voi muuttua yhtäkkiä paljonkin, 
hän muistelee.

- Suomikaan ei ole enää puolueeton maa, vaikka 
siihen ajatukseen olimme tottuneet. Kasvatamme 
lapset maailmaan, josta emme tiedä. Olisi helpom-
pi katsoa taaksepäin, menneisyyteen, joka näytti 
tutulta, mutta katseen on oltava eteenpäin, Pellikka 
sanoo. 

Hänen kirjoittamansa teksti on myös perhevirsi.
- Se liittyy myös parisuhteisiin ja perheisiin, 

joissa on kyse siitä, miten kaksi erillistä ihmistä 
löytävät yhteyden ja oman tilan yhdessä.

Perhe on nykyisin yhä vahvemmin 
aikuisten yhteinen asia

Pellikka on psykodynaamisesti suuntautunut 
terapeutti. Se tarkoittaa, että työn pääpaino on 
asiakkaan nykyisessä tilanteessa ja ihmissuhteissa. 
Perheneuvonnassa se tarkoittaa mahdollisuutta 
puhua omasta kokemuksesta ja kuunnella toista. 

- Perheneuvontaan tuleminen kertoo, että ollaan 
valmiita ratkomaan asioita. Jo siinä, kun ihmiset 
hakeutuvat vastaanotolle, on tapahtunut suuri 
asennemuutos. Nykyisin on normaalia hakea 
kolmannelta henkilöltä apua keskusteluun. Jos 
kysytään, missä näkyy jonoja kirkon työntekijän 
luokse, ainakin perheneuvonta on sellainen paik-
ka, hän sanoo.

- Yleisin ongelma parisuhteissa liittyy siihen, 
ettei tulla ymmärretyiksi tai ei kunnioiteta toista. 
Riitoja ei saada loppumaan, ja tavoitteeksi voidaan 
silloin asettaa kiistelyn kehästä ulos astuminen. 
Mutta kun keskustellessa pinta rikkoutuu, esiin 
voi nousta aika isojakin asioita riitojen ja tunteiden 
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Anna-Riitta Pellikka on 
Joensuun herättäjäjuh-
lien viimeinen puhuja. 
Seurapuheeseensa 
valmistautuessaan hän 
on miettinyt sitä, miten 
voisi olla sulkematta 
ketään ulos. 



14 Henki 4 | 2022

Aina kun ihminen avaa suunsa,  
hän puhuu itsestään.

takaa. Usein parisuhteessa joutuu pettymään myös 
itseen, hän sanoo. 

Pellikka näkee työssään myös viimeisten poik-
keusvuosien vaikutuksen perheisiin.

- Korona-aikana monille tuli halu keskittyä 
enemmän kotiin. Perheiltä saattoi kadota sinä aika-
na tukiverkko, ja oltiin entistä tiiviimmin yhdessä. 
Nuorisoahan ei mikään mahti maailmassa saa py-
symään vain perheen luona, mutta kokoontumisra-
joitusten aikaan he joutuivat etsimään yhteisönsä 
muualta kuin koulusta, Pellikka pohtii.

Hän näkee kuitenkin perheissä paljon lempeyttä 
ja lämpöä. 

- Perhe on nykyisin yhä vahvemmin aikuisten 
yhteinen asia. Sitä näkee yhä enemmän, että mo-
lemmat puolisot haluavat jakaa vastuuta esimerkik-
si vanhemmuudesta. Nuoret miehet ovat edellisiä 
sukupolvia aktiivisempia. Joskus olen huolissani 
siitä, että näyttää kuin olisimme jakautumassa 
kahtia, niihin, joilla menee hyvin ja niihin, joilla 
menee todella huonosti. Mutta vaatimukset ovat 
kovia, myös työelämä aiheuttaa monille aikuisille 
vauhtisokeutta, jossa läheiset kärsivät, hän kuvai-
lee.

Kirkon perhekäsitys kaipaa päivitystä

Kirkko on yhä ydinperhekeskeinen, vaikka esimer-
kiksi kolmasosa lapsista asuu kahdessa kodissa ja 
heidän perheensä on laajempi. Pellikan mielestä 
kirkon perhekäsitystä olisi hyvä laajentaa. 

- Kirkon perhekäsitystä haastaa se, että ihmisil-
lä on useita parisuhteita elämänsä aikana. Pitäisi 
muistaa, että perheitä on monenlaisia. Kirkon 
toiminta tavoittaa edelleen parhaiten niitä, joilla 
on lapsia, ja pitäisi miettiä sitä, miten tavoitetaan 
myös työikäiset, joilla ei ole lapsia. Myös yksin 
asuvalla on perhe, jos hän itse niin kokee, Pellikka 
sanoo.

- Pitkissä suhteissa ihmiset muuttuvat ja suhde 
toiseenkin muuttuu. Monien elämässä on useampi 
parisuhde eri vaiheissa elämää, mutta samoin yksi 
suhde koostuu erilaisista vaiheista. Tärkeää on, että 
se kannattelee molempia, ei riko tai tuhoa.

Hän ei yhdy usein kuultuun ajatukseen siitä, että 
ihmiset eroavat liian helposti. 

- Ero on aina tilanne, jossa joutuu luomaan 
kotinsa uudestaan. Se on eräänlainen nykyaikai-
nen kodittomuuden kokemus. En koskaan sanoisi, 
että hinnalla millä hyvänsä ihmisten on pysyttävä 
yhdessä pariskuntana. Kannattaa tehdä kaikken-
sa, että yhteys korjaantuisi, mutta kukaan ei voi 
sanoa, onko ero oikein vai väärin. Jokainen joutuu 
selvittämään itse, auttaako se, että yrittää parhaan-
sa ja syökö tilanne liikaa omaa hyvinvointia, hän 
summaa.

- Parisuhde perustuu aikuisten sopimukseen, 
mikä ei ole aina ollut vallitseva avioliittokäsitys. 
Ennen mentiin naimisiin, jotta elämä olisi kokonai-
nen. Omassa työssäni korostuu se, että parisuhde 
on usein aikuisen läheinen kiintymyssuhde, jossa 
tiivistyy hyvän tekeminen toiselle ja tarvitsevuus. 
Siinä ollaan henkisesti intiimillä tasolla. 

Pellikka uskoo, että kiintymyssuhde muistuttaa 
lapsen ja vanhemman ensimmäistä ihmissuhdetta, 
jossa lapsi oppii luottamaan. 

- Kiintymyssuhde toiseen, näkyvään tai näky-
mättömään, ihmiseen, Jumalaan tai jopa luontoon 
luo resilienssiä, kykyä selviytyä muutoksissa ja 
myös kyetä tekemään niitä. Kiintymyssuhde syntyy 
yhteisissä hetkissä ja niissä kannattaa viipyä. Kun 
voi luottaa toiseen, tulee omana itsenä olemiseen ja 
elämiseen tilaa enemmän. 

Kirkko osaa paremmin  
apologian kuin dialogin

Pellikka kuuntelee työkseen, mitä ihmiset kaipaa-
vat ja toivovat. 

- Aika usein ihmiset ottavat rukoilemisen pu-
heeksi, esimerkiksi vanhan iltarukouksen. Hen-
gellisyys tulee esiin, kun puhutaan pohjimmaisista 
tunteista. Ihmiset puhuvat myös paljon asioista, joi-
den katsotaan kuuluvan enemmänkin henkisyyden 
piiriin, esimerkiksi enkelikokemuksista. Vaikka 
kirkon julkisuuskuva on toisenlainen, monilla on 
se kokemus, että pappi, jonka tapasin, antoi minun 
olla minä. Ehkä kirkolla on kuitenkin vielä teke-
mistä siinä, että kohdattaisiin erilaisuus ja erilaiset 
ihmiset. Apologia on kirkolle paljon tutumpi asia 
kuin dialogi.

Pellikka pohtii usein kirkon jakautuneisuutta. 
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Hän sanoo olevansa itse opillisissa asioissa kon-
servatiivi, eettisissä asioissa realistisen salliva ja 
kunnioittava. Hän lukee mielellään mystikoita, 
kirkkoisien tekstejä ja katekismusta ja löytää niistä 
kristinuskon “ajattoman keskuksen”. 

- Luen vanhoja lähteitä, mutta voin elää vain 
tässä ajassa niiden ihmisten kanssa, jotka ovat 
ympärilläni, hän toteaa. 

Herättäjäjuhlien seurapuheeseensa valmistau-
tuessaan hän on miettinyt sitä, miten voisi olla 
sulkematta ketään ulos. 

- Olen miettinyt Pyhän Hengen merkitystä. 
Erityisesti mieleeni nousee kysymys siitä, pystyykö 
länsimainen ihminen elämään hyvällä omallatun-
nolla ja miten syntyisi yhteys eri tavoin ajattelevien 
välille, hän kertoo. 

- Aina kun ihminen avaa suunsa, hän puhuu 
itsestään, vaikka puhuisi mistä muusta aiheesta 
tahansa. Koemme helposti tarvetta torjua erilaista 
tapaa olla ja ajatella, koska se horjuttaa itseä. On 
iso kysymys, miten päästä dialogiin, jossa myös 
itse avautuu. Olen viime aikoina miettinyt esimer-
kiksi sitä, mitä edelliset sukupolvet olivat tottuneet 
pitämään väärinä. Olivatko he ajatelleet, mitä 
pahaa rytmimusiikissa tai tanssimisessa oli, vai 
olivatko he vain tottuneet ajattelemaan niin? Mihin 
hermoon nyt iskee vaikkapa jooga tai mindfulness, 
jotka eivät kaikkien mielestä käy kristitylle? 

- Haluaisin uskoa, että kristinusko kaataa ra-
ja-aitoja. Jos joku tulee vaikkapa herättäjäjuhlille, 
toivoisin, ettei hänelle syntyisi käsitys, että häneltä 
vaaditaan vastausta kysymykseen, kuulutko mei-
dän joukkoon vai et.

Anna-Riitta Pellikka  
puhuu Joensuun  

herättäjäjuhlien päätösseuroissa.  
Päätösseurat päättyvät perinteen 

mukaisesti polvirukoukseen.  
Ks. herattajajuhlat.fi.
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ISOSUUS  
ON TAVALLISTEN IHMISTEN 

KANSANLIIKE  

KATI TERVO-NIEMELÄ, 49
•  Itä-Suomen yliopiston  
 käytännöllisen teologian  
 professori
•  Tutkinut kirkon alojen  
 opiskelijoita, kirkon työn- 
 tekijöitä sekä rippikoulua 
 ja uskonnollisuuden siirty- 
 mistä sukupolvelta toiselle

JOUKO PORKKA, 66
•  Diakonia-ammattikorkea-  
 koulun lehtori, TT
•  Työskennellyt seurakunta- 
 pappina rippikoulu- ja  
 nuorisotyössä
•  Tutkinut isosia ja  
 rippikoulun vaikuttavuutta

Kuka?

TEKSTI LEENA VÄYRYNEN-SI KUVAT MIKA NUORVA
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RIPPIKOULUSSA isoset luovat hauskaa ilmapiiriä, 
jossa jokainen on hyväksytty ja arvokas. Silloin 
nuoret kokevat onnistumisia ilman ulkoisia rooleja. 
Isoset linkittävät nuorten ja aikuisten maailmat 
toisiinsa.

Kati Tervo-Niemelä ja Jouko Porkka ovat 
tutkineet rippikoulua ja isosuutta parinkymmenen 
vuoden ajan. Vuosittain he keräävät palautekyse-
lyllä yli 20 000 nuoren kokemuksia ja ajatuksia 
rippikoulusta.

Hauskuus lisää oppimista

Hengelliset syyt eivät motivoi tulemaan rippikou-
luun, mutta joka toinen nuori kokee rippikoulun 
vahvistavan hengellisyyttä.

Kun tutkijapari esitteli ensimmäisiä kertoja 
tuloksiaan Euroopassa, epäiltiin oppimisen jäävän 
hauskuuden alle.

- Moni kokee ensimmäistä kertaa tulevansa 
ryhmässä hyväksytyksi, olevansa osa jotakin. 
Yllätytään itsestä ja toisista. Nuoren kasvun kan-
nalta tämä on ihan ydinjuttu! Ja olennaista siinä on 
hauskuus! Jouko Porkka kertoo.

Keskeistä on joukkoon kuulumisen kokemus, 
se, että nuori tulee nähdyksi omana itsenään. Kun 
hän kokee pärjäävänsä muiden kanssa, hän oppii 
enemmän.

- Hengellinen merkitys koskettaa olemassaolon 
kysymyksiä. Spiritualiteetti rakentuu ilon ja haus-
kuuden varaan, Porkka tarkentaa.

Konfirmaatio kutsuu sitoutumaan

Isosten rooli on tärkeä. Hieman vanhempi ymmär-
tää nuoremman maailmaa, on tälle samaistumis-

kohde, ja he voivat ottaa toisensa tosissaan.
- Isosten hengellinen maailma on nuorelle us-

kottava. Ohjaaja on useimmiten kuitenkin valovuo-
den päässä nuoren maailmasta, huomauttaa Kati 
Tervo-Niemelä.

Suomessa konfirmaatio ei ole päätepiste vaan 
alku sitoutumiseen, sillä rippikoulu kutsuu jatka-
maan seurakuntaelämässä. Isoskoulutuksemme 
suosio on kansainvälisesti ainutlaatuista. Esimer-
kiksi Tanskassa juuri kukaan konfirmoiduista ei 
jatka seurakunnassa, koska mielekästä toimintaa 
ei ole tarjolla. Siellä ripari on yleensä koulun 
yhteydessä. Suomessa noin puolet kesän rippikou-
lun käyneistä ajattelee jatkavansa seurakunnan 
elämässä syksylläkin, ja heistä yksi kolmasosa 
aloittaa isoskoulutuksen. Yksi neljäsosa rippikou-
lun käyneistä toimii lopulta isosena.

- Nuoret tulevat rippikoulun toteuttajiksi, joita 
ilman koko systeemi ei onnistuisi. Isosuus on 
kansanliike, jossa tavallisella ihmisellä on tehtävä, 
Tervo-Niemelä kuvaa.

Rippikoulusta onnellinen lapsuus

Kati Tervo-Niemelä on viime vuosina tutkinut 
uskonnollisuuden siirtymistä sukupolvelta toiselle. 
Suomessa rippikoululaiset ovat kaikenlaisista per-
heistä, hyvin uskonnollisista ja uskonnottomista. 
Noin puolet on oppinut kotona iltarukouksen tai 
muita tapoja. Puolelle rippikoulu on ensimmäinen 
selkeä kokemus uskonnollisen yhteisön toimintaan 
osallistumisesta, ja monelle ensimmäinen kerta, 
kun uskoa ja muita elämän suuria teemoja käsitel-
lään henkilökohtaisesti.

- Rippikoulu tavallaan tasapäistää suomalaiset. 
Saadaan omasta kotitaustasta riippumatta useim-
miten hyvä kokemus hengellisyydestä, Tervo-Nie-
melä kuvaa.

- Isosten ryhmä tulee nuoren samastumiskoh-
teeksi. Isostoiminta antaa aikaa ja virikkeitä uskon 
ja seurakuntasuhteen pohdinnalle. Se jatkaa rip-
pikoulun tasaavaa vaikutusta, Jouko Porkka avaa 
isosuuden merkitystä.

Tutkimus osoittaa, että myönteinen uskonnol-
linen tausta vahvistaa ja tuottaa kokonaisvaltaista 
hyvinvointia.

- Tällaiset nuoret kuvaavat tyypillisesti lapsuut-
taan onnellisena. He ovat myötätuntoisia sekä moti-
voituneempia ympäristötekoihin ja sosiaaliseen 
vastuuseen, kertoo Tervo-Niemelä.
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MONI KOKEE ENSIMMÄISTÄ 

KERTAA TULEVANSA  

RYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYKSI, 

OLEVANSA OSA JOTAKIN.

- Tällainen kotikasvatus ei kiellä todellisuutta tai 
pakota. Se on kiinnostusta, puhumista ja osallistu-
mista. Rippikoulu voi antaa parhaimmillaan onnel-
lisen lapsuuden jälkeenpäin myös sellaiselle, jolta 
kodin uskonnollisuus puuttuu, Porkka kuvaa. 

- Ihminen saa korjaavan kokemuksen, tarkentaa 
Tervo-Niemelä.

Ruotsissa rippikoulun käyvät nuoret ovat enim-
mäkseen keskiluokkaisia tyttöjä. Yhteiskunnan 
ääripäät eli hyvin varakkaat ja tosi köyhät nuoret 
puuttuvat. Suomessa rippikouluun osallistutaan 
kaikista yhteiskuntaluokista. Tällaisen rippikoulun 
opettaminen on pedagogisesti haastavaa, mutta 
silti järkevää kaikille.

- Vain osallistujien kirjavuus voi säilyttää rip-
pikoulun erityislaatuisuuden. Iso osa rippikoulun 
viehätyksestä katoaa, jos joukko kapenee, Ter-
vo-Niemelä painottaa.

Koko suku mukana

Suomessa rippikoulu on vielä enemmistöliike. 
Vuonna 2021 rippikoulun kävi 75 prosenttia 

15-vuotiaista ja yli 90 prosenttia kirkkoon kuuluvis-
ta nuorista. Viime vuosina syntyneistä noin puolet 
on kastamattomia ja siten vaarassa jäädä rippikou-
lun ulkopuolelle. Kansainvälisesti on todettu, että 
kun osallistujien määrä laskee 70 %:iin, lasku alkaa 
jyrketä.

Täällä rippikoulu on koko perheen ja suvun 
yhteinen juttu.

- Se voi olla myös vanhemmille eheyttävä ja 
merkitsevä kokemus, siksi heitäkin tulisi kutsua 
yhteen. He saisivat tilaisuuden reflektoida elämää, 
Tervo-Niemelä toteaa.

- Nuoren hyvä kokemus voi korjata jopa isovan-
hemman huonon! Lyhyelläkin vierailulla voi olla 
iso positiivinen merkitys. Kummin kutsuminen 
siunaamaan konfirmaatiossa on merkityksellinen 
osa, samoin kaikki vierailut ja vanhempain vartit, 
Porkka rohkaisee.

- Rippikouluun osallistuvien taustat ovat kirja-
vimmat kaikista työmuodoista. Rippikoulu tarjoaa 
eniten mahdollisuuksia. Kaikki muu seurakunnassa 
osoitetaan käytännössä valikoidulle joukolle, pohtii 
Tervo-Niemelä.

Keskiluokkaista harrastusta  
vai syrjäytymisen ehkäisyä? 

Nuorisotutkija Nina Junttila on todennut tutki-
muksessaan ”Kavereita nolla”, että kouluvuosien 
edetessä yksinäisyyden tunne kasvaa, mutta 8. 
ja 9. luokan taitteessa tapahtuu käänne. Keskei-
nen tekijä on ilmeisesti rippikoulu. Se on kaikkia 
yhdistävä puolipakollinen kokemus, mikä yllättäen 
lisää hyvinvointia. Joukkoon kuuluminen onnistuu.
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Kuitenkin 9. luokalla kokemus yksinäisyydestä pa-
laa ennalleen. Isostoiminnasta jäävät pois he, jotka 
siitä eniten hyötyisivät.

- Mitä jos isostoimintamme olisi etsivää nuoriso-
työtä? Satsattaisiinko niihin, jotka tarvitsevat ryh-
mätoimintaa eniten? Täysi-ikäistyneet isoset olisivat 
vertaisryhmänohjaajia, jotka näiden nuorempien 
kanssa toteuttaisivat yhdessä projekteja, käytännön 
tehtäviä, Porkka visioi.

- Isosajan jälkeen tarvitaan erilaista tekemistä, 
oli se sitten kansainvälisen vastuun kantamista, 
kummilapsesta huolehtimista tai mitä tahansa 
oikeaa hommaa. Kolme neljäsosaa isosista haluaa 
jatkaa seurakunnan toiminnassa varsinaisen isos- 
ajan jälkeenkin.

Uusien ystävien saaminen rippikoulussa kasvat-
taa tulevaisuuden pääomaa, jonka merkitystä ei 
pidä aliarvioida.

- Ystävystyminen ehkäisee syrjäytymistä ja yksi-
näisyyttä, Tervo-Niemelä korostaa.

Moninaisuuden huomioiminen  
arvokasta

90 % nuorista kokee rippikoulun myönteisenä. 
Kielteinen kokemus syntyy, kun opetus ja aikuiset 
koetaan autoritäärisinä. Nuoria ei ole kuultu, eikä 
ole kyetty vuorovaikutukseen.

- On todella tärkeää, että rippikoulu on oikeasti 
kaikenlaisille nuorille. Muunsukupuolisten ko-
kemus on kriittisempi kuin muiden. Ohjaajien 
valmius kaikkien nuorten kohtaamiseen on ratkai-
sevaa, Tervo-Niemelä tähdentää.

Niissä seurakunnissa, jossa on panostettu seksu-
aalisuuden ja sukupuolisuuden moneuden kohtaa-
miseen, vähemmistöihin kuuluvien rippikouluko-
kemus on parantunut merkittävästi. 

- Nämä muutokset ovat palvelleet myös enem-
mistöön kuuluvia rohkaisemalla heitä olemaan 
oma itsensä, Porkka toteaa.

Merkityksellisyyden rakentaminen koostuu 

Kati Tervo-Niemelän mukaan kolmesta seikasta: 
tuttuudesta, nähdyksi tulemisesta ja armon koke-
muksesta:

- Tuttuus on asioita ja ihmisiä, ja se kasvaa ajan 
kanssa toisten avulla. Omana itsenään nähdyksi tu-
leminen on myös kuulluksi tulemista. Pelkkä puhe 
armosta ei riitä, vaan tarvitaan kokemus hyväksy-
tyksi tulemisesta eli rakastavasta Jumalasta.

- Ne ovat kauttaaltaan yksilöä kantavia  
seikkoja.

Perheet ja muutkin  
kuin isoset mukaan
Isostoiminnassa ei voi jäädä lepäämään tutun 
ja turvallisen varaan, vaan sitä on kehitettävä 
ja vietävä eteenpäin.

Aholansaaren prole-toiminta eli nuoriso-
talkoot on ollut tavallaan edelläkävijä Porkan 
ideoimassa mallissa. Monet edellisen kesän 
riparilaiset hakeutuvat saareen talkoisiin, en-
nen kuin pääsevät isosiksi seuraavana kesänä. 
Samalla prolet pääsevät nauttimaan leiritun-
nelmaa, kun ahkeroivat viikon saaren hyväksi 
ennen isosuutta.

Seurakunnat voisivat toteuttaa tätä mallia 
kuitenkin ympäri vuoden.

Rippikoululaisten perheiden mukaan ot-
taminen on tärkeä seikka niin seurakunnissa 
kuin järjestöissä. Vanhemmilla alkaa usein oma 
hengellinen etsintä lapsen rippikoulun myötä.

Mitä enemmän rippikoulussa ja isoskou-
lutuksessa tarjotaan ajattelun välineitä ja 
kannustetaan oman mielipiteen muodostami-
seen, sitä varmemmin nuoret sitoutuvat. Se on 
myönteistä uskonnollisuutta ja tukee nuoren 
kasvua myötätuntoon ja vastuunkantoon maa-
ilmasta. Herännäisyydessä on puhuttu jouk-
koon rakastamisesta. Sellainen ei pakota eikä 
aseta ehtoja, vaan kutsuu.

Lue lisää:
Isoja ihmeitä — isostoiminnan linjaus,  
Kirkkohallitus 2016.

VAIN OSALLISTUJIEN  

KIRJAVUUS VOI  

SÄILYTTÄÄ RIPPIKOULUN  

ERITYISLAATUISUUDEN
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Urheilua ja penkkiurheilua seuraavalle valokuvaaja  
Antti Rintalalle Joensuun urheilupaikat ovat  
muodostuneet läheisiksi. Itseironisesti urheilun  
vakavuuteen suhtautuvissa penkkiurheilupiireissä  
urheilupaikkoja kutsutaan usein pyhätöiksi.  
Joensuun ”pyhätöt” muuttuvat heinäkuun alussa  
kirkoiksi, kun niillä vietetään herättäjäjuhlia.

 Joensuun  
urheilupyhättöjä

     Mehtimäen jäähalli 

”Jokipo maaleja, Jokipo maaleja, vaatii kansa 
Karjalan…”

Muistan elävästi, miltä tuntui ensimmäisen kerran 
lapsena luistella hallin yleisövuorolla, oikeassa 

jäähallissa. Hallin valot olivat kirkkaat ja kaiutti-
mista soi musiikki. Lapsena jääkiekon liigakarsin-
toja jännitettiin sinisillä kuppipenkeillä. Kioskista 
sai lätkäliigoja ja aikuiset joivat kahvia styroksisis-
ta mukeista. Myöhemmin pelejä siirryttiin katso-
maan vieraspäätyyn fanikatsomon läheisyyteen 
seisomakatsomoon.

1

TEKSTI JA KUVAT ANTTI RINTALA
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3

Maailman kaunein logo

Hallin seinää koristaa mielestäni maail-
man kaunein Kiekko-Poikien vaakunalogo. 
Tunnus muistuttaa Joensuun kaupungin 
vaakunaa: Karjalan värien välissä virtaa 
Pielisjoki. Opettelin lapsena piirtämään 
logon kouluvihkoihin ja osaan piirtää sen 
mielestäni edelleen varsin hyvin.

Virkistysuimala Vesikko

Lapsuudessani Joensuussa oli kolme 
uimahallia; Rantakylän, Niinivaaran ja 
Mehtimäen uimahallit. 
Mehtimäki oli näistä paras, koska siellä  
oli hyppytornit ja kahvio yläkerrassa.  
Kahviosta sai ostettua vihreää Hart 
Sporttia suoraan sekoittimesta.  
Myöhemmin uimahallin laajennuksessa 
hallista tehtiin virkistysuimala vesi- 
liukumäkineen ja aaltokoneineen.  
Uimahalli on edelleen yksi suosikki- 
paikoistani, jossa käymme lasteni kanssa 
uimassa vieraillessamme Joensuussa.

2
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Mehtimäen  
pesäpallostadion

”Joensuun Maila, vahva 
kuin ukkonen…”

Maailman hienoin pesä-
pallostadion, jossa  
tunnelma on aina  
katossa. Kakkospesän 
takana on portti, jonka  
ali voi lyödä läpilyönnin  
ja huudattaa yleisöä  
lyömällä kunnarin.  
Stadionin seinää korista-
vat tunnukset kahdesta 
Suomen mestaruudesta.
Heinäkuussa stadionilla 
veisataan Siionin virsiä. 
Toivottavasti herättäjä-
juhlillakin on tunnelma 
katossa, vaikka vähän  
eri tavalla kuin super- 
pesiksen loppuottelussa.

Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva Antti Rintala asuu nykyisin Helsingissä ja toimii  
freelance-valokuvaajana. Hänen töitään voi nähdä useissa suomalaisissa lehdissä.  
Rintala toimi Herättäjä-Yhdistyksen nuoriso- ja opiskelijasihteerinä vuosina 2011–2019.  
Hän soittaa Joensuun herättäjäjuhlilla rumpuja Mika Nuorvan Aurinkokunta-yhtyeessä.i

4
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KÖRTTIRADIO
palvelee 

Joensuun herättäjäjuhlien ajan 
1.–3.7.2022.

Körttiradiota voi kuunnella netissä 
kaikkialla maailmassa osoitteesta 

www.herattajajuhlat.fi.
 

Nettiradiosta sekä pääkaupunkiseudun (105,8 MHz), Joensuun (101,5 MHz) ja Kiteen (87,7 MHz)  
lähettimien kautta Körttiradio on kuunneltavissa pe 1.7.–su 3.7.  

Ohjelmaa tulee Körttiradiosta herättäjäjuhlien ajan ympäri vuorokauden.

Lähetykset Järviradion taajuuksilla
Herättäjäjuhlien lähetykset kuuluvat Järviradion taajuuksilla eri puolilla maata 

seuraavina ajankohtina:

Pe 1.7. klo 18.00–19.10 aattoseurat
La 2.7. klo 15.30–16.40 lähetysseurat

Su 3.7. klo 10.00–11.00 messu

Lähetys Yleisradiossa
Lauantain päiväseurat lähetetään tallenteena Yle Radio 1:ssä su 10.7. (huom. päivä) klo 11.00. 

Lähetys on kuultavissa jälkikäteen Yle Areenassa.
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Lausuja  
Voitto Huotari:

Annan  
sanan  

puhutella
TEKSTI  MARIA KORKALAINEN

”Kallis, tiennetkö lainkaan, 
sielusi on sininen. 
Mistä sen sävelen sainkaan — 
kiitän ja visertelen:
Elokuunsiniset tähdet
taivaasta kotoisin on!
Minne jos joudut ja lähdet,
siunaus sammumaton,
kallis, sun teitäsi ohjaa —
silmistäs luin minä sen!”
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-luvun Kuhmon rajaseutupitä-
jä. 15-vuotias nuorukainen la-

valla, ja yleisönä salintäysi sodan kolhimia miehiä. 
Yrjö Jylhän Kaivo lankeaa ottavaan peltoon. Sanat 
antavat ilmaisun sille, mitä voi olla vielä liian kipeä 
koskettaa.

Syvä tunnelma salissa jätti jäljen nuoreen lausu-
jaan. 

Taiteilijanalku kuului ikäluokkaan, joka oli 
lausunut runoja kansakoulusta asti. Lava oli tuttu 
myös teatteriharrastuksen kautta. Nyt hän tuli ym-
märtämään, mikä voima pelkillä sanoilla voi olla. 

Erilaisissa sota-ajan muistojuhlissa oli kysyntää 
nuorelle kokemustulkille. Lausunnan lumo sai 
nuoren miehen liittymään myöhemmin Suomen 
Lausujain Liittoon, jonka matineoissa hän saattoi 
esiintyä Kansallisteatterin näyttämöä myöten.

- Runous — se on todellisuuden sanoittamista 
tavalla, jossa avautuu arkikokemusta syvempiä 
ulottuvuuksia, kuvailee piispa Voitto Huotari, 
tänään 79-vuotias lausujanuorukainen. 

rallaan yliopistossa, seurakunnissa ja 
Mikkelin hiippakunnan paimenena hän 
sai lopulta viljellä sanaa vuosikymmeniä. 

Taiteilijuus säilyi säikeenä niissä sadoissa puheissa 
ja kohtaamisissa, joista kirkollinen työ koostui. 

Nyt on koittanut taas runon aika. Huotari haluaa 
toimia tulkkina taideteokselle ja arvostaa runoa sen 
esittämiskelpoisuuden kautta. 

- Lähtökohtana on silti aina oma kokemus; 
runon täytyy tuntua jollain tapaa merkittävältä. 
Sisintä sanoittavan runon haluaa jakaa.

Hetkessä, jolloin runo kohtaa yleisön, syntyy 
lisäulottuvuuksia, joita ei saa yksin lukiessa.

- Vasta tilanne synnyttää esityksen. Parhaimmil-
laan runo inspiroi kuulijaa tunnistamaan ja oival-
tamaan yhtymäkohtia omaan elämäänsä. Samalla, 
kun olemme yhdessä, syntyy enemmän. Sanat 
luovat yhteisöllisyyttä.

NYT ON  
KOITTANUT  
TAAS RUNON  
AIKA

1950

U

H uotari ajattelee, että lausuminen on oikeas-
taan pitkälti luottamista kuulijoihin. Runot 
vaativat keskittymistä ja houkuttelevat poh-

timaan, niitä ei voi kuunnella puolella korvalla. 
- Siinä on modernien runojen hienous, että 

kuulijat rakentavat omat mielikuvansa. Runot eivät 
paljasta kerralla salaisuuttaan, vaan ovat avoimia 
monille erilaisille tulkisemis- ja kokemusmahdolli-
suuksille.

Huotari suhtautuu runoihin lempeästi. Aina ne 
eivät avaudu.

- Runolta ei kannata odottaa liikaa. Siitä ei tarvit-
se yrittää ymmärtää enempää kuin on tarjolla, hän 
muistuttaa. 

- Esityksen jälkeen voi pohtia, heräsikö jokin 
tunne tai ajatus, edes vire.

örttiläisten virrenveisuussa ollaan saman 
ihmeen äärellä. Myös veisatessa kannattaa 
avata mieltä sanoitukselle. Paitsi, että sanat 

ilmaisevat todellisuutta, ne myös luovat sitä. 
- Vaikkapa virret 110 ja 179; miten eri tavalla 

ne aukeavatkaan sovellettuna tähän maailmanti-
lanteeseen! Sanojen ymmärrystä luova tapahtuma 
on autenttinen, hetkessä 
oleva.

- Sanallaan myös Juma-
la loi maailman — ja sanal-
laan Jumala tekee jatku-
vasti luovaa työtä: näyttää 
hyvän elämän suuntaa, 
vapauttaa synnin sitomia 
omatuntoja ja lohduttaa. 
Sana on jatkuva luomisen väline, tänäänkin.

Joensuun herättäjäjuhlilla on mahdollisuus 
tutustua lausuja Voitto Huotariin. Perjantaina 1.7. 
tilaisuudessa ”Millä voimalla jaksan” hän esittää 
virsirunoilija Anna-Maija Raittilan runoja yhdessä 
lausuja, pastori Aino-Kaarina Mäkisalon ja Siionin 
virsien pohjalta improvisoivan diplomisellisti Matti 
Makkosen kanssa. 

Tilaisuuden anti koostuu lähinnä Raittilan myö-
hemmästä tuotannosta. Lyriikka on modernistista 
ja kuvakieli ammentaa paljolti luonnosta. Tarjolla 
on meditatiivista kristillistä mystiikkaa, mutta yhtä 
hyvin myös arjen elämyksellisyyttä. Kokoelmas-
saan Paratiisini puut (1999) Raittila kirjoittaa: ”Jos 
kysyt minulta millä voimalla jaksan, / niin vastaan / 
Kukkien tuoksulla.”

- Sana luo meissä uutta, Voitto Huotari näkee.
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Rippiriihi on perinteinen oppituntien pitopaikka 
Aholansaaressa. Rippiriihen portaat ovat taas 
perinteinen taukopaikka.  
(Kuvat Aholansaari 1 -leiriltä vuodelta 1981)

Vuonna 1972 aloitti Herättäjä-Yhdistys vuosittaisen  
rippileiritoiminnan Paavo Ruotsalaisen kotisaaressa  
Nilsiän Aholansaaressa. Aholansaaren rippileirit  
syntyivät samoihin aikoihin, kun muuallakin kirkon piirissä 
siirrettiin rippikoulujen painopistettä kohti leirimuotoa. 
Seuraavilla sivuilla kuvamatka rippileirien historiaan.

AHOLANSAAREN RIPPILEIREJÄ

Kuvareportaasi
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Aholansaaren  
ensimmäinen  
ripari
Vuonna 1972 järjestettiin ensimmäinen 
Herättäjä-Yhdistyksen rippileiri Aholansaa-
ressa.

- Taustana oli 1970-luvun alussa vilkastu-
nut nuoriso- ja opiskelijatoiminta herännäi-
syyden piirissä, toteaa ensimmäisen leirin 
pappi, Helsingissä Herättäjä-Yhdistyksen 
työtä silloin tehnyt Jussi Elenius.

- Minä sen rippileirin ainoana nuorempana 
H-Y:n silloisena pappina pidin, ja seuraavina 
vuosina niitä rippikouluja olivat minun lisäk-
seni pitämässä jo muutkin, koska perustet-
tiin uusi nuorisosihteerin toimi.

Ensimmäisellä leirillä isosena oli Satu 
Väätäinen, joka oli seuraavina vuosina 
usealla leirillä mukana.

- Positiiviset, lämpimät ja iloiset muistot 
jäi niistä kesistä, toteaa Väätäinen.

- Iltaisin veisasimme pirtissä Siionin 
virsiä. Vuonna 1971 uudistetut Siionin virret 
olivat silloin uusia. Ne olivat meistä nuorista 
ihania. Me olimme saaressa ehdottomasti 
uudistuksen takana. Niinä kesinä opin ulkoa 
kaikki ne virret.

Eivät leirit kuitenkaan pelkkää veisuuta 
olleet.

- Totta kai nuoret elivät nuorten elämää, 
naurahtaa Väätäinen lämpimästi.

Siionin virsien veisaaminen on ollut keskeinen 
osa Herättäjä-Yhdistyksen rippileirejä kaikkina 
vuosikymmeninä. Eniten virsiä on veisattu  
Paavon pirtissä, jossa on alla olevan kuvan  
perusteella kokoonnuttu muissakin merkeissä.  
(kuvausajankohta tuntematon)

Osa Aholansaaren rippileireistä on kestänyt 
juhannuksen yli. Sivun alimmassa kuvassa  
juhannusaaton tunnelmaa kokkorannassa  
Ahis 3 -leiriltä vuodelta 1997.
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Lentopallo on ollut rippileirien me-hengen luoja  
useilla vuosikymmenillä. Lentopalloa onkin leikkisästi  
kutsuttu ”pyhäksi peliksi” sen rippileirisuosiosta johtuen.  
Vasemmalla pelaamista Ahis 3 -leiriltä vuodelta 1997.  
(Yllä olevan kuvan ajankohta tuntematon)
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Herättäjä-Yhdistyksen rippi- 
leiritoiminta on vakiintunut  
Aholansaareen, mutta leirejä  
on pidetty myös Lapuan  
Karhunmäessä. Kaikkialla,  
missä rippileirejä pidetään,  
ovat erilaiset ”källit” ainakin  
tarinoissa tuttuja.  
Oikealla Karhunmäen vuoden 
1979 rippileirin isosten  
suorittama ”virallinen” leirikuva, 
joka kääntyi vesipesuksi.  
Tarinan mukaan isoset löytyivät 
sen jälkeen Karhunmäen  
lammesta.
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JATKIS! 
Aholansaaressa  
50 vuotta sitten  

tai aiemmin rippikoulun  
käyneet kokoontuvat  

12.–14.8. Lue lisää:  
www.h-y.fi/riemujatkis
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Rippileiri on suomalainen keksintö. Ilmeisesti 
ensimmäinen rippileiri pidettiin Nurmijärvellä 
1930-luvulla, ja sen piti Nurmijärven koulun  
lehtori ja pappi Kosti Kankainen  
(Helsingin Sanomat 8.8.2015).

Sotien jälkeen rippileirit pikkuhiljaa yleistyivät. 
Herättäjä-Yhdistyksen Aholansaareen sijoitetun 
systemaattisen rippileiritoiminnan alku 1970-lu-
vulla sijoittuu rippileirien yleistymisen kiivaimpaan 
vaiheeseen. Monissa seurakunnissa rippikoulun 
painopistettä muutettiin tuolloin kohti leirejä.

Herännäisyyden piirissä pidettiin kansanopis-
toissa yksittäisiä rippileirejä jo ennen vuotta 1972. 
Esimerkiksi Jyväskylän kristillinen kansanopisto 
ilmoitti kesärippikoulusta oppikoululaisille vuoden 
1957 Hengellisessä Kuukauslehdessä.

Toimituksen saamien tietojen mukaan ensim-
mäinen Herättäjä-Yhdistyksen työntekijän pitämä 
rippileiri pidettiin Karhunmäen kristillisessä kan-
sanopistossa Lapualla elokuussa 1957. Leirin piti 

Etelä-Pohjanmaan matkapap-
pi, rovasti Kustaa Huhta.

Ajan hengen mukaan leiri 
oli tarkoitettu vain oppikou-
lulaisille. Vasta seuraavalla 
vuosikymmenellä alettiin lei-
rejä tarjota muillekin nuorille.

Karhunmäessä 1957 järjes-
tetty rippileiri oli suunnattu 
sekä pojille että tytöille. Täs-
sä oltiin ajan hermolla. Vasta 
neljä vuotta aikaisemmin oli 
Tampereella ollut Suomen 
ensimmäinen sekä pojille että 
tytöille suunnattu rippileiri.

Leirejä  
kansan- 
opistoissa  
1950-luvulla

Rippileirien kesto oli yleisesti Suomessa 
1970-luvulla vielä kaksi viikkoa.  
Aholansaaren rippileirit ovat sen jälkeenkin 
olleet pitempiä kuin keskimääräiset  
seurakuntien leirit. Sivun ylälaidan  
kuvasta näkyy, että pitkällä leirillä ennen  
kännykkäaikaa kirje oli keskeinen  
yhteydenpitoväline kotiin ja muille läheisille.  
(Kuva Aholansaari 1 -leiriltä vuodelta 1981)

Rippileireihin ovat kuuluneet selvästi  
myös oppitunnit, kuten yllä näkyy.  
Rippikoulun opetus on jo pitkään  
perustunut nuorilähtöisyyteen, mikä on  
ollut yksi rippileirien suosion salaisuus.  
(Kuvan ajankohta tuntematon)
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VILHO VÄHÄSARJA / HERÄTTÄJÄ-YHDIS-

TYKSEN VALOKUVA-ARKISTO
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TEKSTI URPO KARJALAINEN

Orjuus kuitenkin päättyi exodukseen, vapauteen. 
Samalla tämä lähtö tuli merkitsemään pysyvää 
muutosta koko ihmiskunnan historiassa. Se 
tarkoitti monoteismin ja lähimmäisenrakkauden 
aamunkoittoa. Tämän kaksoisartikkelin ensimmäi-
sessä osassa käsittelen kysymyksiä, jotka liittyvät 
erityisesti monoteismin ilmaantumiseen ihmisen 
kokemushistoriaan.

Jahven nimi

Tämän vuoden 2022 pääsiäisajan lähestyessä uuti-
soitiin ensin Israelissa, sitten eri puolilla maailmaa, 
myös Suomessa, sensaatiomaisesta kivestä. Tämä 
kivi oli kaivettu esiin Ebalin vuorelta nykyisen 
palestiinalaishallinnon alueelta. Tämän kiven löyty-
misen teki poikkeuksellisen merkittäväksi se, että 
siinä on hakattuna hepreaksi kirous, ja Jumalan 
nimi jHW. Kivi on ilmeisimmin noin 3200 vuotta 
vanha. Se ajoittuu samoihin aikoihin, jolloin Van-
han testamentin tekstit kuvaavat Joosuan rakennut-
taneen alttarin Ebalin vuorelle (Joosua 8). Erikoisen 
jaottelun perusteella Israelin heimoista Gerisimin 
vuorella siunauksia lukivat Simeon, Leevi, Juuda, 
Isaskar, Joosef ja Benjamin. Kiroukset lukivat Eba-
lin vuorella Ruuben, Gad, Asser, Sebulon, Dan ja 
Naftali (5. Moos. 28).

Ebalin vuorelta tehty arkeologinen löydös on 
poikkeuksellinen sikäli, että se yhdellä kertaa van-
hentaa Jahven nimen useita vuosisatoja aiempia 
löydöksiä vanhemmaksi. Samalla kertaa joudutaan 
tarkistamaan näkemyksiä siitä, onko Israelin us-
konto, usko Jahveen ja Mooseksen lakiin, sittenkin 
järjestäytyneenä vanhempaa perua kuin mitä meil-

le, erityisesti teologeille, on opetettu yliopistoissa 
1900-luvun puolivälistä alkaen. ”Monoteismi syntyi 
vasta pakkosiirtolaisuuden jälkeen (vuodesta 537 
eKr.)”, kuvaa hyvin raamatuntulkinnan ja tutkimuk-
sen yleistettyä peruslinjaa.

Leeviläiset ja Jahve

Keväällä ilmestyneessä kirjassani Mooseksen testa-
mentti kirjoitan siitä näkemyksestä, jonka mukaan 
Israelin suvuista leeviläiset olivat aikoinaan Egyp-
tissä. Tähän liittyy ajatus, että erityisesti leeviläisten 
mukana Egyptistä kulkeutuivat ajatukset yhdestä 
Jumalasta, ja kuinka näiden ajatuskulkujen alku 
kietoutuu jonnekin Seirin, Moabin, Siinain ja Hoo-
rebin vuorten alueelle, siis etelään. Merkittävää on, 
että Vanhassa testamentissa esiin tulevat egyptiläi-
set nimet ovat kaikki leeviläisten teksteissä, toisin 
sanoen niissä Mooseksen kirjan lähteissä, jotka 
voidaan jäljittää leeviläisten teksteiksi. Leeviläiset 
tunsivat Jumalan nimeltä Jahve. Muille Israelin hei-
moille oli El tai Elohim, ennen kuin nimi paljastui 
Moosekselle.

Keskeinen esittämistäni ideoista on seuraava. 
Joukko israelilaisia, ”leeviläisiä”, oli Egyptissä 
vuosisatojen ajan. Lopulta tilanteet kärjistyivät tai 
joka tapauksessa johtivat siihen, että ”leeviläiset” 
lähtivät liikkeelle. He kokivat ihmeellisen pelastuk-
sen, josta kertoo vaikkapa tunnettu Miriamin laulu 
Toisen Mooseksen kirjan luvussa 15. Tätä laulua 
kutsutaan myös meren lauluksi, sillä meri nieli 
Egyptin miehet ja hevoset. Miriamin laulua pide-
tään leeviläisten vapauslauluna. Sitä vastoin toinen 
laulu, Deboran laulu, Tuomarien kirjan viidennessä 

MONOTEISMIN  
JÄLJILLÄ

”Egyptiin nousi hallitsija, joka ei tiennyt Joosefista mitään.”  
Tämä yksittäinen lause jää valtavine historiallisine tiedonantoineen täysin 
ymmärtämättä kaikilta niiltä, joilla ei ole mitään tietoa niistä Raamatun 

kertomuksista, jotka kertovat Israelin kansan orjuudesta Egyptistä.
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luvussa, on Israelin pelastuslaulu. Siinä luetelleen 
Israelin heimot, ei kuitenkaan leeviläisiä.

Monet voivat ihmetellä ja kysyä, mitä merki-
tystä on pohtia, mihin historian vaiheeseen jotkut 
tällaiset muinaiset tapahtumat ajoittuvat. Joku voi 
myös kysyä, onko näillä ikivanhoilla heimojen 
asioilla mitään merkitystä 2020-luvulla, kun on tar-
ve ”päivittää uskonto ajantasaiseksi ajamaan hyviä 
asioita” maailmassa.

Ihmisen kyky pahuuteen

Jesajan kirjan 25. luvun mukaan peite kansojen 
silmillä estää ihmisiä ymmärtämästä, että yksi 
Jumala on kaikkien kansojen ja kohtaloiden Herra. 
Tämä näkemys tekee yksilöstä kovin pienen, elipä 
hän missä historian kohdassa tahansa. Raamatun 
tekstien ja arkeologian tutkiminen erityisesti his-
torian linjojen pitkään perspektiivin suhteutettuna 
avartaa sekä yksilöiden että kansojen historiatajua. 
Tämän traagisen sotakevään aikana olemme jou-
tuneet jälleen tilanteeseen, jossa kansojen ikuiset 
kertomukset, myytit, legendat, tulkinnat, histo-
rian oikea ja väärä, nämä kaikki, ovat palanneet 
julmimmalla kuviteltavalla tavalla vainoamaan 

LUE LISÄÄ URPO KARJALAISEN UUTUUS- 

TEOKSESTA MOOSEKSEN TESTAMENTTI  

(HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 2022),  

www.herattaja.fi/tuote/mooseksentestamentti

Ebalin vuorelta tehty arkeologinen löydös  
yhdellä kertaa vanhentaa Jahven nimen useita  
vuosisatoja aiempia löydöksiä vanhemmaksi.
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elämää. Ihmisen kyky pahuuteen, ja synti sen 
käyttövoimana, ovat osoittaneet mahtinsa. Ihminen 
kykenee kauheisiin tekoihin. Tätä hänen kykyään 
on rajoitettava. Kyse historian eri vaiheissa on siitä, 
mitä keinoja käytetään.

Deboran laulussa on kohta: ”Herra, kun sinä 
lähdet Seiristä, kun saavut Edomin maasta, silloin 
vapisee maa, silloin lankeaa taivaasta sade, pilvet 
syöksevät vettä.” Vesi on merkinnyt pelastusta. 
Se hukutti pahuuden ja orjuuden voimat mereen. 
Se liotti sotavaunujen pyörät Taaborin vuorten 
rinteisiin.  Näiden muinaisten tekstien kirjoittajat 
ja laulajat olivat aikoinaan vakuuttuneet siitä, että 
Herra, jonka nimi on Jahve, oli pelastanut heidät. 
Minua loukkaa pysyvästi muisto, jossa Raamattu 
poljetaan lattialle ja jossa solvataan ”muinaisten 
paimentolaisten taikauskoisia taruja, joilla ei ole 
mitään merkitystä”.
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MOBIILILAITTEET  
RIPPIKOULUSSA 
— HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA NÄKÖKULMASTA RIIPPUEN 

OMAT RIPARIMUISTONI ovat vuodelta 1998. 
Lappiin suuntautuneen vaellushenkisen leirijakson 
pakkauslistassa muistutettiin esimerkiksi sadeasus-
ta ja kumppareista. Kiellettyjen asioiden listalla 
olivat kännykkä ja pelikortit. Erityisesti kännyköi-
den kohdalla ongelma ei ollut iso; tuskin kukaan 
rippikouluikäisistä omisti sellaista. Yhteisöllisyys 
leiriviikolla rakentui muun muassa lähes päivittäi-
sillä vaellusretkillä ja kotailloissa nuotion äärellä.

Vuosina 2014 ja 2015 keräsin rippikoulujen 
leirijaksoilta tutkimusaineistoa rippikouluaiheiseen 
väitöskirjaani. Rippikoulujen leirijaksojen pakka-
uslistoissa muistutettiin esimerkiksi kännyköistä ja 
nappikuulokkeista. Pelikortit oli pakattu työnteki-
jöiden varustekasseihin muiden pelien sekaan, että 
nuoret innostuisivat vapaa-ajalla tekemään yhdes-
säkin jotain omien puhelimien kanssa vietetyn 
ajan lisäksi.

Yhteisöllisen kokemus säilyy

Suomessa rippikoulujen suosio on poikkeukselli-
nen verrattuna mihin tahansa muuhun rippikouluja 
toteuttavaan maahan. Omana rippikouluvuotena-
ni 90 % nuorista kävi rippikoulun, vuonna 2015 
lukema oli 83,5 %. Viimeisimmän tilaston mukaan 
vuonna 2021 osallistui 14–15-vuotiaista 74,5 % 
rippikouluun. Luvut eivät ole täysin vertailukel-
poisia johtuen muuttuneesta tilastoinnin tavasta. 
Näin ollen ei ole mielekästä johtaa luvuista suoraa 
päätelmää rippikoulun suosion laskusta. 

Päätä ei voi kuitenkaan työntää pensaaseen Suo-
messakaan ja vain olettaa, että rippikoulun suosio 
aivan kuin itsestään säilyisi vuodesta toiseen, eikä 
näin ole toimittukaan. Rippikouluista kerätään 
palautetta säännöllisesti, ja rippikouluja myös 
tutkitaan. Kansainvälisen rippikoulututkimusver-
koston Suomea koskevien tutkimusten perusteella 
ennen rippikouluun osallistumista nuoret eivät esi-

TEKSTI  EVELIINA HELLAS KUVA  MIKA NUORVA

merkiksi erityisesti odota rippikoululta yhteenkuu-
luvuuteen liittyviä kokemuksia, mutta rippikoulun 
päätyttyä huomattavan iso osa nuorista ilmoittaa 
positiivisista kokemuksista yhteenkuuluvuuden 
rippikoulun aikana. Yhteisöllisyyden kokemus ei 
siis ole kadonnut rippikouluista muuttuneista pak-
kauslistoista huolimatta.

Sekä uhka että mahdollisuus

Omassa, vuonna 2020 ilmestyneessä väitöskir-
jassani tutkin rippikoulun yhteisöllisyyttä juuri 
mobiiliteknologioiden ja sosiaalisen median 
näkökulmista. Aineiston keräämisen aikoihin alkoi 
olla tavallista, että nuori omisti älypuhelimen, ja 
erilaiset sosiaalisen median sovellukset olivat jo 
suosittuja. Tutkimuksessa mukana olleet nuoret 
kertoivat, että he viettivät aikaa puhelimella useim-
min juuri sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollis-
tavissa sovelluksissa. 

Nämä tosiasiat loivat rippikoulutodellisuuteen 
sekä mahdollisuuksia että uhkakuvia. Erityisesti 
leirijakson aikana uhkaksi vaikutti muodostuvan 
nuorten jatkuva puhelimilla tapahtuva yhteyden-
pito leiritodellisuuden ulkopuoliseen maailmaan, 
joka vaikeutti leirin sisäisen yhteenkuuluvuuden 
syntymistä. Toisaalta leirillä saadut kokemukset 
nuorten puhelimien käytöstä lisäsivät ymmärrystä 
mobiililaitteiden mahdollisuuksille erityisesti leiri-
jakson ulkopuolella tapahtuvaan rippikouluun.

Etäyhteys voi olla turvallinen 

Väitöskirjaan sisältyvän tutkimusaineiston kerää-
misestä on jo aikaa. Yllättäen ensimmäinen pande-
miavuosi 2020 tarjosi asiaan tuoreen näkökulman 
ja mahdollisuuden tutkia täysin poikkeuksellista 
tilannetta, kun oli mietittävä, miten rippikouluja 
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toteutetut tehtävät ja kännykän kautta tapahtuvan 
yhteydenpidon mahdollisuudet muodostavat turval-
lisen ja omalta tuntuvan vaihtoehdon rippikouluun 
osallistumiselle. Samansuuntaisia huomioita tehtiin 
myös pandemia-ajan rippikoulututkimuksessa. 

Onnistunut rippikoulukokemus  
voi olla moninainen

Haaste on siis erityisesti rippikouluopettajilla. Mi-
ten sovittaa yhteen rippikoululaisten monenkirjava 
joukko ja kaikki ne lukuisat pedagogiset mahdol-
lisuudet, joita mobiililaitteet haasteista huolimatta 
tarjoavat. Lisäksi on hyvä pohtia onnistunutta 
rippikoulukokemusta muiltakin osin kuin yhteen-
kuuluvuuden näkökulmasta. Kenties osalle nuoris-
ta konfirmaatiojuhlassa saatava ruusu on osoitus 
itsensä ylittämisestä monella sellaisella tavalla, 
jonka juuri etätoteutusvaihtoehdot mahdollistavat, 
ja jossa kyse on lopulta jostain aivan muusta kuin 
syvästä yhteenkuuluvuuden tunteesta sen oman 
ripariryhmän kanssa.

On hyvä pohtia  
onnistunutta  
rippikoulukokemusta  
muiltakin osin kuin  
yhteenkuuluvuuden  
näkökulmasta.

olisi mahdollista toteuttaa myös etänä. Tuolloin 
rippikoulujen etätoteutusvaihtoehtoja ei tarvinnut 
miettiä enää siitä näkökulmasta, voidaanko rippi-
koulu ylipäätään toteuttaa etäyhteyksien kautta, 
olivathan nuoret ehtineet tottua jo etäkouluunkin, 
ja käytännössä jokainen nuori omisti itsestään sel-
vänä tosiasiana älylaitteen. Poikkeuksellisessa ajas-
sa Tervo-Niemelän, Porkan ja Pulkkisen toteutta-
ma rippikoulututkimus (Teologinen aikakauskirja, 
126[4]: 348–365) antoi lopulta samansuuntaisia tu-
loksia kuin väitöskirjatutkimus; verkossa toteutettu 
rippikoulu haastoi yhteisöllisyyden kokemusta, ja 
etätoteutukseen suhtauduttiin kriittisesti.

Koska rippikoulu kerää yhteen suuren määrän 
14–15-vuotiaiden ikäluokan nuorista, on väistämä-
töntä, että rippikoululaiset eivät ole yhtä homogee-
nista massaa. Mukana on erilaisia oppijoita ja so-
siaalisilta taidoiltaan eri tavoin kyvykkäitä nuoria. 
Osalle nuorista nimenomaan erilaiset etäyhteyksin 

 

 LUE LISÄÄ EVELIINA OJALAN VÄITÖSKIRJASTA 

THE SENSE OF COMMUNITY, MOBILE DEVICES 

AND SOCIAL MEDIA IN FINNISH LUTHERAN  

CONFIRMATION PREPARATION — THE CHALLEN-

GES WHEN PERCEIVING CONFIRMATION CAMP AS 

LIMINAL SPACE. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 2020.
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PALSTALLA ANALYSOIDAAN POPULAARIKULTTUURIN KLASSIKOITA.

Voiko

HIRVIÖTÄ  
RAKASTAA?

Kansansadun Kaunotar ja hirviö ensimmäinen julkaistu versio  
La Belle et la Bête ilmestyi 1740 ranskalaisen Gabrielle-Suzanne Barbot  

de Villeneuven kirjoittamana. Tarina on filmatisoitu moneen kertaan,  
mutta mielessäni on erityisesti Disneyn animaatio vuodelta 1991  

(ohj. Gary Trousdale ja Kirk Wise). Elokuva ja sen pohjalta 2017 tehty näytelty 
versio ovat koko perheen katsottavaksi sopivaa visuaalista ja musiikillista juhlaa.

KYLÄHULLUN maineessa oleva keksijä elelee 
fiksun tyttärensä Bellen kanssa ranskalaisessa 
kylässä. Belle rakastaa kirjoja ja haaveilee pääse-
vänsä pois pikkukylästä, josta hän ei löydä saman-
henkistä seuraa. Hänen ei-toivottu kosijansa Gaston 
(suomenkielisen version ääninäyttelijänä Esa 
Ruuttunen!) on komea, ylimielinen lihaskimppu, 
jolle Bellen vastahakoisuus on vain haaste. 

Eräänä yönä Bellen isä eksyy myrskyssä lu-
mottuun linnaan hakemaan suojaa. Linnan isäntä, 
pelottava Hirviö, raivostuu tunkeilijasta ja telkeää 
tämän vankityrmään. Belle saapuu etsimään isään-
sä ja suostuu jäämään Hirviön vangiksi tämän si-
jasta. Linnan henkilökunta on isäntänsä kirouksen 
myötä taiottu puhuviksi esineiksi, ja nämä hauskat 
ja hyväntahtoiset hahmot siloittavat tilanteita rai-
vokohtauksia saavan Hirviön ja epäileväisen Bellen 
välillä. 

Pikkuhiljaa päähenkilöt alkavat viihtyä toistensa 
seurassa ja kiintyä toisiinsa. Aika on kuitenkin käy-
mässä vähiin. Koko linnan väen lumonnut haltiatar 
on jättänyt Hirviölle ruusun, jonka kuihtumisen 
myötä miehen tulisi oppia olemaan ihmisiksi niin, 

että häntä voisi rakastaa. Mikäli ruusu pudottaa 
viimeisenkin terälehtensä ennen tavoitteen saa-
vuttamista, kirous jää pysyväksi. Jännittävien 
käänteiden ja vastoinkäymisten kautta rakastavai-
set saavat toisensa ja taika raukeaa: Hirviö onkin 
komea prinssi. Loppu hyvin, kaikki hyvin. 

Eläinhahmoon kätkeytyvä rakastettu tunne-
taan monista kansansaduista ympäri maailman. 
Rakastavaisten tulee selviytyä vaikeista tehtävistä 
rikkoakseen taian. Kaunotar ja hirviö -tarinalla on 
yhtymäkohtia myös Jeftan tyttären kertomukseen 
(Tuom. 11), jossa ylivoimaiselle taholle (Jumala/
Hirviö) annetun lupauksen lunastaminen saa kau-
histuttavat mittasuhteet. Sadun syvin tematiikka 
on kuitenkin kysymyksessä: voiko minua rakastaa, 
vaikka peilistä usein katsoo hirviö? Toinen, yhteis-
kunnallisempi kysymys kuuluu: kuka onkaan to-
dellinen hirviö — se, jota pidetään hirviönä ulkois-
ten ominaisuuksiensa takia, vai se, joka kunnon 
ihmisen asemastaan (Gaston) käsin vainoaa ensin 
mainittua ja tahtoo tuhota tämän?

Ihmisten kyky rakkauteen kasvaa läheisissä 
ihmissuhteissa, ja niissä syntyvät myös rakkautta 

TEKSTI  EEVA-KAISA ROSSI

Varoitus!
teksti sisältää

 juonipaljastuksia. 
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vaikeuttavat traumat. Rakastetun hyväksyvän kat-
seen alla ihminen voi uskaltaa katsoa omia kauhis-
tuttaviakin piirteitään avoimesti, päästää toisten 
lähelleen ja uskaltautua pyrkimään kohti muutosta. 
Sadun suurin ihme ei ole taian murtumisessa — 
suurin osa meistä ei koskaan muutu prinssiksi tai 
prinsessaksi — vaan siinä, että minuakin voi rakas-
taa tällaisena kuin olen. Se on armoa, yksi Jumalan 
suurimmista lahjoista elämässä. 

Salattu voima uskonelämässä,
rakkaudessa kaiken kärsivässä,
rukouksessa, joka avun tuo.
Rakkaus, joka katkeruuden voittaa
ja kaunan murtaa, riidan raunioittaa,
on salattu. (SV 100:1)

KIRJOITTAJA ON PAPPI JA KYYNISYYDESSÄÄNKIN  

ONNELLISIIN LOPPUIHIN USKOVA ROMANTIKKO
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Rakastetun  
hyväksyvän katseen 

alla ihminen  
voi uskaltaa  
katsoa omia  

kauhistuttaviakin  
piirteitään  
avoimesti.

Walt Disneyn versio vanhasta Kaunotar ja hirviö -tarusta tunnetaan piirroselokuvana,  
musikaalina ja näytelmäelokuvana. Mutta kuka lopulta on hirviö?
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“Koen tärkeäksi tavoitteeksi sen, että  
musiikin avulla voisin auttaa ihmisiä  
kantamaan heidän kuormiaan ja antaa 
heille voimaa”, toteaa saksofonisti  
Jukka Perko.
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”LÄHEMMÄS  
  PYHÄÄ”

Saksofonisti Jukka Perko lukeutuu  
Suomen arvostetuimpiin musiikintekijöihin.  

TEKSTI NIILO RANTALA

1980-LUVULTA lähtien musiikin parissa työsken-
nelleen Perkon laajaan tuotantoon mahtuu niin 
omia sävellyksiä kuin erilaisia sovitettuja koko-
naisuuksia Olavi Virran tunnetuksi tekemistä 
kappaleista virsilevyihin. Sukupolvensa jazz-muu-
sikoiden eturiviin kuuluva Perko tahtoo tehdä 
merkityksellistä musiikkia. 

Jukka Perko — mikä on kutsumuksesi? 

- Kutsumukseni on kehittää ja levittää sitä musii-
kin lahjaa, joka minulle on annettu. Olen musiikin 
lahjan lisäksi saanut onneksi myös työnteon lahjan. 
Näin olen jaksanut hioa osaamistani, ja työnteko 
on aina tuntunut luontevalta. En ole jäänyt ole-
maan vain lahjaani luottaen. Kutsumukseni on siis 
musiikki, ilman tyylisidonnaisuuksia.

- Toki tällä iällä olen jo löytänyt sellaisen musii-
killisen keskiön, jossa koen lahjani olevan parhai-
ten käytössä. Koen tärkeäksi tavoitteeksi sen, että 
musiikin avulla voisin auttaa ihmisiä kantamaan 
heidän kuormiaan ja antaa heille voimaa. Se saa 
musiikin tuntumaan merkitykselliseltä.

Ensimmäinen virsilevysi Kaanaanmaa (2002) 

ilmestyi jo parikymmentä vuotta sitten. Mikä joh-
datti nuoren muusikon virsien pariin? 

- Tuo tuntui oikealta hetkeltä liittyä osaksi 
sitä traditiota, jonka äärellä olen saanut kasvaa. 
Lapsuudenkodissani virret soivat usein. Muistan 
selvästi, kuinka sukulaisten saapuessa kotitilallem-
me Huittisiin virret kuuluivat osaksi kohtaamista. 
Kun aikaa oli vietetty, niin oli selvää, että kukaan 
ei lähde kotiin, ennen kuin on yhdessä laulettu 
”Herraa hyvää kiittäkää”. Virret soljuivat sopusoin-
nussa muun musiikin kanssa. Ennen virrenveisuuta 
saattoi kajahtaa esimerkiksi ”Väliaikainen”! Muistan 
myös äidin laulaneen paljon virsiä ihan itsekseen, 
samoin kuin mummoni. Virret liittyvät siis muisti-
kuvissani sekä perhejuhliin että arkeen.

- Virret edustavat sellaista yhteistä, jaettua 
muistia, joka yhdistää meitä. Edelleen minulle 
tärkeimmät virret ovat juuri niitä, joiden ääressä 
olen kasvanut. Ne virret, joita kotona kuulin, ovat 
niitä, jotka yhä eniten puhuttelevat. En ole valinnut 
soitettavia virsiä mitenkään analyyttisesti. Instru-
mentaalimusiikkia soitettaessa melodia on tietysti 
keskiössä.
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”Kun virsi on tuttu, soittaessa tuntuu siltä, että kuulijoiden tuki on niin vahvaa, että ero soittajan ja 
kuulijan väliltä hämärtyy.”

LÄHIMMÄKSI PYHÄÄ 
KOEN PÄÄSEVÄNI  

PIKEMMINKIN SEN 
KAUTTA, MITÄ JÄTÄN  

SOITTAMATTA TAI  
SANOMATTA.

Mistä musiikin hengellisyys syntyy?

- Hengellisyys voi olla ihan missä vaan — puhtaim-
millaan jopa hiljaisuudessa. Vaikka sovitukset tai 
versiointini virsistä olisivat millaisia tahansa, jää 
pyhä silti niiden ulottumattomiin. Lähimmäksi py-
hää koen pääseväni pikemminkin sen kautta, mitä 
jätän soittamatta tai sanomatta.

Kerro Kaanaanmaa-levystäsi. Uskotko, että 
virret puhuttelivat poikkeuksellisella tavalla ehkä 
juuri siksi, että niissä ei ole sanoja? 

- Se levy tuntui tosiaan koskettavan ihmisiä. 
Saan siitä edelleen palautetta. Uskon, että sanat-
tomuus saattaa ainakin laajentaa kuuntelijapiiriä. 
Pauli Aalto-Setälä kirjoitti joskus kolumnissaan 
”kaappikristityistä”, joita Suomessa on enemmän 
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kuin uskommekaan. Tästä minäkin olen vakuuttu-
nut! Voisin jopa arvella, että Kaanaanmaa puhutte-
li nimenomaan näitä kaappikristittyjä!

Ensi kesänä olet konsertoimassa Joensuun herät-
täjäjuhlilla. Millainen on herättäjäjuhlahistoriasi?

- Olen ollut muutaman kerran aiemmin konser-
toimassa herättäjäjuhlilla, ensimmäistä kertaa vuo-
situhannen alkupuolella. Isoäitini oli körttiläisestä 
perheestä ja suvusta. Sitä kautta herännäisyyden 
perinne on tuttua. On ollut mielenkiintoista saada 
herättäjäjuhlilla tutustua nykykörttiläisyyteen, 
sillä se on vaikuttaa hyvin erilaiselta kuin mitä se 
tarkoitti Ylistaron mummuni kohdalla. 

- Herättäjäjuhlilla on aina ollut mukava käydä, 
fiilis on tuntunut hyvältä!

Millaisten virsien ja teemojen  
äärellä liikutaan ensi kesän  
herättäjäjuhlakonsertissasi? 

- Joudun antamaan tähän vähän tylsän vastauksen, 
sillä musiikkini ei koskaan ole kovin ohjelmallista. 
Suomessa on voimakas klassisen musiikin traditio, 
jossa ajatellaan, että ”nyt kun teos on soitettu, niin 
täytyy keksiä heti joku toinen”. Improvisoidun 
musiikin parissa asia on oikeastaan päinvastoin: on 
hyvä palata sellaisten teoksien ja virsien äärelle, 
jotka ovat jo valmiiksi systeemissä. Niiden varassa 
on hyvä improvisoida täysin vapaasti.

- Toki jossain vaiheessa syntyy riski siitä, että al-
kaa toistaa itseään, ja soittaminen tuntuu epäluon-
tevalta. Viime aikoina on kuitenkin ollut virsikeik-
koja sen verran vähän, että huolta ei ole. 

- Muutama viikko sitten meillä oli keikka Ava-
ra-yhtyeeni kanssa, ja soitimme jälleen vanhoja 
tuttuja juttuja. Se tuntui äärimmäisen ihanalta — 
paluu siihen maailmaan. Soittaessa tuntui todella 
siltä, että sai yhteyden itseään korkeampaan todel-
lisuuteen, itseään suurempiin asioihin. Yksittäiset 
kappaleet ja laulut muuttuvat ikään kuin yhdeksi.

- Tähän pyrin oikeastaan aina. En tahdo niin-
kään soittaa jotain tiettyä laulua tai virttä, vaan 
pikemminkin pyrin käyttämään virttä tai laulua 

välineenä, en päämääränä itsessään.
Onko joku sellainen virsi, joka on ylitse muiden? 

Minkä melodian tai virsimuiston äärelle palaat?
- Niitä on useita. Sanoisin oikeastaan, että on 

monia virsiä, joiden kautta varmimmin pääsee 
oikeaan tunnetilaan. Tällaisia ”varmoja virsiä” ovat 
itselleni esimerkiksi ”Soi kunniaksi Luojan” ja 
”Maan korvessa kulkevi”. 

- Juuri kun on ajatellut, että tuota en ainakaan 
halua versioida, sillä kaikki tietävät tuon ja haluaisi 
enemmänkin tuoda jotain omaa ja erityistä esille, 
niin saakin huomata, että se ei ole se päämäärä. 

- Nykyään haluan päästä lähemmäs pyhää 
sellaisen virren kautta, joka resonoi yhteisöllisesti 
kaikissa ihmisissä. Siitä saa valtavan tuen. Kun vir-
si on tuttu, soittaessa tuntuu siltä, että kuulijoiden 
tuki on niin vahvaa, että ero soittajan ja kuulijan 
väliltä hämärtyy. Kaikki resonoi — me kaikki soi-
tamme. 

Jukka Perkon ja  
Teemu Viinikaisen  

konsertti  
Joensuun kirkossa 

 la 2.7. klo 21.30.  
www.herattajajuhlat.fi
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Paavo Kettunen 

Lohduksi toisillemme

Väyläkirjat 2022 (julkaistu  

yhteistyössä Herättäjä- 

Yhdistyksen kanssa)

Lohdun mahdollisuus

Paavo Kettunen on kirjoittanut inspiroivan kirjan lohdusta, loh-
duttamisesta ja lohdutetuksi tulemisesta. Lohduksi toisillemme on 
väkevää tutkijan ja teologin pohdintaa. Hän käsittelee lohdutuksen 
teemaa intiimisti ja rohkeasti. Teksti tulee lähelle lukijaa.  

Kirjaa lukiessa oivaltaa, miten vahva ja tärkeä asia lohdutus on. 
Kyse ei ole kepeästä ”lohduttelusta” eikä ohjeiden antamisesta. 
Lohdutus tapahtuu vuorovaikutuksessa. Toinen on rohkeasti rin-
nalla, ei asetu yläpuolelle eikä pakene paikalta, kun ei löydä sanoja. 
Kirja käsittelee lohdutuksen kokemista kristillisessä perinteessä 
ja teksteissä, mutta myös muilla elämän ja ihmisyyden alueilla. 
Lohdutus ei ole kirkon omaisuutta, se syntyy kaikenlaisen elämän 
keskellä. Lohdutusta ei aina voi antaa toiselle, mutta turvallinen tila 
voi syntyä sen mahdollistumiseksi.

TAPANI RENKO

Murhamysteeri kirkon piirissä

Siivetönnä en voi lentää liikkuu kirkollisissa piireissä. Alku on lenno-
kas ja teksti sujuvaa, mutta työstäminen jäänyt kesken. Nyt käsikir-
joitus julkaistaan perikunnan luvalla.

Päähenkilö Ahola on Turun ja Kaarinan seurakuntien keskusrekis-
terin johtaja. Murhamysteerin, itse asiassa kahden, lisäksi käsitel-
lään luterilaisen kirkon uskonkäsityksiä ja kipupisteitä. Tätä olisi 
voinut tiivistää.  

Kontrastia rakennetaan vähän leipääntyneiden kirkon jäsenten 
ja lentoon lähtevän vapaan suunnan välille, jonka perustaja tulee 
Hollannista. Uusi hurmoksellinen Voiman seurakunta vetää väkeä, 
nousee lentoon ja tekee lopulta mahalaskun. Tuollaistako se pahim-
milleen on: ahneutta, oman voiton pyyntiä ja taloudellisia väärin-
käytöksiä? Ei sentään murhia.

Edesmennyt Jouko Räty oli kirjailija ja pastori. Kirjan Ahola lienee 
hänen alter egonsa, kumpikin on toiminut Joensuun ja Turun seura-
kuntien palveluksessa, vieläpä samoissa tehtävissä. Ahola esiintyi 
Rädyn aikaisemmissa romaaneissa Joensuussa ja muutti Turkuun 
kuten kirjailijakin. En tunne Joensuun kaupunkia, mutta ainakin 
Turussa tapahtumat osuvat kartalla oikeille paikoille.

AULI EHO

+ sujuva kynä ja mielen- 

kiintoinen aihe: murhamysteeri 

kirkollisissa piireissä

- pohdinta kääntyy helposti 

jaaritteluksi

+ Vahva tutkimuksellinen ja  

teologinen kirja helposti  

luettavana ja ymmärrettävänä.

- Kirjan kannessa on Joensuun  

herättäjäjuhlien logo. Kirjaan  

suunniteltu oma kansi olisi ehkä  

laajentanut ja monipuolistanut  

kirjan käyttöä.

Jouko Räty

Siivetönnä en voi lentää

Herättäjä-Yhdistys 2022
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Jeesuksen ja Nikodemoksen yöllinen keskustelu on 
kahden oppineen tasavertainen vuoropuhelu. Tekstistä 
käy ilmi, että molemmat kunnioittavat toisiaan opettaji-
na. Jeesus ei siis asetu Nikodemoksen yläpuolelle, vaan 
katseet kohtaavat samalla tasolla.

Hetkeä myöhemmin tapaamme Johanneksen evanke-
liumissa Jeesuksen samarialaisen Sykarin kaupungin 
kaivolla. Siellä hän keskustelee jälleen samalla tasolla, 
silmiin katsoen syntisen naisen kanssa. Aihepiiri on 
sama kuin Nikodemoksen kanssa, mutta nyt Jeesus pu-
huu yksinkertaisemmin. Hän sovittaa sanansa keskus-
telukumppanin omaan elämään.

Helluntaina Jerusalemissa kaikki kuulevat omaa kiel-
tään. Se ei tarkoita vain eri kieliä, vaan myös sitä, että 
kullekin puhutaan hänen sydämensä kielellä. Hellun-
tain ihme kertautuu aina, kun Jumala kohtaa meidät 
katseen tasolta, sovittaa sanansa meidän elämämme 
iloihin ja murheisiin. Hän iloitsee iloitsevien ja itkee 
itkevien kanssa.

Tätä mekin opettelemme jatkuvasti. Rippikoulussa 
hyvä opettaja katsoo nuorta silmiin ja sovittaa sanansa 
nuorten iloihin ja huoliin. Seurakunnassa kukaan ei ole 
toisen yläpuolella, vaan kohtaamme toisemme katseen 
tasolta. Silloin Kristus on keskellämme.

.

SAMULI KORKALAINEN

Katseen 
tasolta

Hartaus
U
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A
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Karvian kirkkoherra  
Seppo Myyryläinen ja hänen 
tyttärensä Maria ovat  
ohjanneet yhdessä neljä 
rippikoulua. Maria oli toiminut 
ensin usealla leirillä isosena 
Parkanossa, Karviassa ja  
Aholansaaressa.

Ketkä?
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TYTTÄRESTÄ  
TYÖTOVERIKSI 
— rippikoulu kasvattaa pappi-isääkin

Maria:

Päädyin ohjaajaksi isän kanssa, kun olin ollut jo 
isosena hänen riparillaan. Oli helppo lähteä tutun 
tyypin kanssa, uskalsi sanoa ja luotti toiseen. Nyt 
sai ehkä ohjat käsiin helpommin ja omaan tekemi-
seen luotettiin nopeammin.

Opetussisällöistä ei tarvitse väitellä. Meillä on 
herännäisyyden perusaate, että uskoa ei pakko-
syötetä.

Olen oppinut isältä eri näkökulmaa kaikkeen 
opetettavaan. Rippikoulu ei ole pelkästään tiedon 
pänttäämistä. Se on erityisesti erilaisten näkö-
kulmien ja suhtautumisten näyttämistä kristinus-
kosta. 

Nuorella ei välttämättä jää kaikki asiat mieleen, 
mutta ihmiset jäävät: millaisia olivat ja miten ovat 
seurakunnassa, erilaisia esimerkkejä kristityistä. 
Nuoret näkevät, miten omaan uskoon voi suh- 
tautua ja miten sitä voi tarkastella. Kristinusko  
on sama.

Näytämme yhdessä, miten 50-vuotias pappi 
ajattelee ja miten 19-vuotias opiskelija, mutta 
kumpikaan ei kiellä toistaan.

Asiat voi hoitaa eri tavoin. Vaikka kaikkea ei 
tehdä omalla tavalla, niin ne tulee hoidettua joko 
vanhalla perinteisellä tai muulla tavalla. Se on 
vain rikkaus eikä epäkohta.

Isän työpersoona on avautunut eri tavalla, kun 
on työskennelty yhdessä. Kotona on arki-iskä, ja 
oli hienoa päästä näkemään hänet kirkkoherrana 
ja omassa ammatissaan.

Olen oppinut arvostamaan hänen ammatillista 
pätevyyttään, sitä miten hän työssään pärjää ihan 
käytännössä.

Seppo: 

Karviassa on ollut kesätyöntekijä rippikouluja ja 
lasten leirejä varten näiden 10 vuoden aikana, 
minkä olen siellä työskennellyt. Itse olen opetta-
nut riparia Aholansaaressa, missä isosilla muiden 
ohjaajien kanssa on tärkeä rooli.

Maria oli koulutettu ja kokenut, ja isosena ollut 
luotettava, hyvä työntekijä. Uskoin, että hän 
pärjäisi.

Ihana on ollut hänen ja muiden kesätyöntekijöi-
den kanssa nähdä, kuinka nuorten maailma kulkee 
omia polkujaan. Minä olen siirtynyt enemmän 
isähahmoksi ja taustalle. Maria on osannut itse-
näisesti olla nuorten kanssa, ja hänellä on myös 
teologista ymmärrystä hoitaa asioita.

Meille tuli tilaisuus keskustella nuorista ja 
heidän elämäntilanteistaan. Sain Marian kautta 
heidän maailmastaan itselleni tärkeää infoa, jota 
muuten papin korviin ei olisi ehkä tullut. Ei toki 
mitään sielunhoidollista, mutta perheiden elämän 
todellisuudesta. Nuorilla on tarve tuoda aikuiselle 
omia huoliaan ja murheitaan. Maria pystyi ole-
maan minua paremmin rinnalla kuulemassa, ja oli 
tärkeää, että viesti tuli myös minulle. Jostain yk-
sittäisestä voi myös päätellä, ettei se tilanne ole 
ainoa laatuaan. On kiva, että kirkkoherra vähän 
tietää pitäjän elämästä.

Olen tajunnut, että muutkin työtoverit selviy-
tyvät eikä ole kaikki itsen varassa. Tänä kesänä 
tulee uusi kesätyöntekijä rippikouluun ja lasten 
leireille. Marian perintö siirtyy niin, että hänelle 
tulee samankaltaista vastuuta: opetusta ja isosis-
ta huolehtimista.

On se lähentänyt pappia rippikoululaisiin, kun 
on tullut kotoisampi kuvio mukaan. Papin isärooli 
on korostunut, saa olla isähahmo nuorelle ihmi-
selle.

TEKSTI LEENA VÄYRYNEN-SI  KUVAT MARIA MYYRYLÄISEN KOTIARKISTO
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- VIRREN NUMERO on kaiverrettu kihlasor-
muksiimme, ja se oli virsi, joka meille laulettiin 
aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Se oli siis 
avioliittomme ensimmäinen rukous.

Suomalaisten rippiä ja häpeää tutkineella ja 
niistä kirjoittaneella Kettusella on tutkittua tietoa 
siitä, kuinka paljon kärsimystä tuomitsevilla, 
vähättelevillä ja arvostelevilla sanoilla voidaan 
saada aikaan. Niillä pystytään polkemaan ja 
sortamaan, viemään lähimmäisiltä ihmisarvo ja 
itsekunnioitus.

- Lohduksi toisillemme oleminen on kokonais-
valtaista. Koko ihmisen elämä on olemista lohduk-
si toiselle. Sinä olet toisen lohdutus, et vain sillä 
mitä sanot, vaan sen kautta, mitä olet.

Kettunen pitää virren toista säkeistöä ajankoh-
taisena käytösohjeena some-ajan ihmisille.

- Kun siinä rukoillaan Jeesusta ottamaan pois 
mestarointi ja tuomitseva sointi, on kuin puhut-
taisiin tämän päivän some-kansalle tai kenelle 
tahansa, joka syyllistyy tahallaan toisen väärin 
ymmärtämiseen. Moralistin ääni on mestaroivaa 
ja tuomitsevaa. Se on toisen yläpuolelle asettu-
vaa. Jeesusta pyydetään vaikuttamaan siihen, 
ettemme asettaisi itseämme toisten yläpuolelle 
mestaroimaan, olemaan parempia ja tietämään 
enemmän kuin toiset. 

-Virressä pyydetään Lohduttajalta enentyvää 
rauhaa meille. Tuon rauhan ei ole tarkoitus jäädä 
vain meidän iloksemme, vaan sen tulisi levitä 
meistä eteenpäin. Näin Haavio tekee veisaajista 
rauhan välittäjiä niille, jotka ovat uupuneita. 

Kettusen mielestä virren viimeisen säkeistön 
voi ymmärtää rauhan ja lohdutuksen pyyntönä 
niille, jotka ovat uupuneet meidän tähtemme ja 
meihin. Tämä näkökulma tekee virrestä erittäin 
inhimillisen ja lohdullisen.

Lohduksi toisillemme on Joensuun herättäjä-
juhlien tunnus. Se oli ajankohtainen pandemian 
sulkiessa ihmisiä yksinäisyyteen, eikä lohdun yk-
silöllinen ja yleismaailmallinen tarve ole Ukrainan 
sodan raakuuksien edessä ainakaan vähentynyt. 

Lohtuvirsi tuo veisaajalleen ja kuulijalleen emo-
tionaalista ja henkistä lohtua. Kokonaisvaltaisella 
lohdutuksella voi olla myös hyvin konkreettisia 
muotoja.

- Voimme lohduttaa lähimmäisiämme olemi-
sellamme, tekemisellämme, sanomisellamme ja 
vaikkapa euroilla, Kettunen toteaa.

Joensuussa juhlatunnus tullee käsitellyksi eri 
näkökulmista monissa seurapuheissa ja -virsis-
sä. Mutta ruumiskin tarvitsee lohtua, Kettunen 
korostaa. Paikallisen hierojakoulun opiskelijat 
tarjoavat lohtuhierontaa, josta kertyneet varat 
Herättäjä-Yhdistys ohjaa Ukrainan tueksi.

Lohdutuksen ja rauhan  
pyyntö pysyy ajankohtaisena
Suo, Jeesus, hellä mieli ja ystäväisi kieli alati  
ollaksemme lohduksi toisillemme.  
Nämä Jaakko Haavion kirjoittamat säkeet ja  
Siionin virsi 180 kokonaisuudessaan ovat  
lohduttaneet ja opastaneet professori emeritus  
Paavo Kettusta opiskeluvuosista lähtien.

Kettunen pitää raamattutunnin Joensuun herättäjäjuhlilla 2.7. klo 11.TEKSTI MAIJU LEMETTINEN 

SIIONIN VIRSI 180 

 www.h-y.fi/siionit
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AHOLANSAARESSA on alkamassa yhdistetty 
Kätsy ja kesän rippikoulujen viimeistelyleiri. Kätsy 
on Herättäjä-Yhdistyksen kolmiosaisen isoskoulu-
tuksen viimeinen osa, jossa käydään läpi käytän-
nön taitoja. Saareen saapuu isosia ja ripariohjaajia 
tuttuun tapaan ympäri Suomea. Illan ohjelma hu-
jahtaa ohi vilauksessa, ja kaikki painuvat yöpuulle. 
Tai no, ainakin huoneisiinsa.

Lauantaiaamuna pärähtävät käyntiin ensim-
mäiset työskentelyt. Isoset jaetaan ryhmiin, jotka 
kiertävät eri rasteilla. Lisäksi jokainen ryhmä 
valitsee keskuudestaan kellottajan, tsempparin, 
ovenavaajan ja paimenen, jotka kukin pitävät 
huolen omista rooleistaan. Rasteilla käydään läpi 
ongelmatilanteita, kerrataan herännäisyyteen 
liittyviä asioita, mietitään omaa suhdetta Raa-
mattuun ja jammaillaan leirimusiikin tahdissa. 

Teologian opiskelija Satu-Sinikka Himanen on 
ensi kesänä rippikouluopettajana Aholansaari 3 
-leirillä. Raamattu-rastin pitäminen oli hänelle 
antoisaa ja aiheet kirvoittivat monenlaisia kes-
kusteluja. Esiin nousivat ajatukset muun muassa 
Raamatun merkityksellisyydestä, totuudellisuu-
desta ja tulkinnasta.

Sielun ja ruumiin ravitsemisen jälkeen siirrytään 
vauhdikkaampiin ohjelmanumeroihin, nimittäin 
sketseihin ja leikkeihin. Naurunremakka kaikuu 
ympäri saarta. Alkulämmittelyn jälkeen vetäydy-
tään suunnittelemaan iltaohjelmaa.

Viimeinen työskentely käydään leireittäin. Ensi 
kesänä Aholansaaressa järjestetään yhteensä 

LOMAKESKUS AHOLANSAARI ON KÖRTTILÄISEN NUORISO-

TYÖN KESKUS NILSIÄSSÄ. SAARESSA OLEVA PAAVON  

PIRTTI ON SEURATUPA JA PAAVO RUOTSALAISEN KOTIMUSEO.

www.aholansaari.fi

kuusi rippikoulua, joista yksi on musiikki- ja yksi 
ilmaisupainoitteinen. Lisäksi menossa mukana 
on Telttis eli lasten ja varhaisnuorten telttaleiri. 
Keskusteluista välittyy innokkaan jännittynyt 
tunnelma.

Iltaa jatkavat saunat, ja hurjimmat uskaltautu-
vat jopa uimaan. Iltaohjelmassa nähdään monen-
laisia sketsejä. Perinteinen tyynyralli saa porukan 
villiintymään ja Nuoren seurakunnan veisukirjan 
laulut raikaavat päärakennuksen juhlasalissa. Illan 
päättävät tietysti seurat Paavon pirtissä. Pitkän 
päivän jälkeen uni maittaa ainakin useimmille 
meistä.

Sunnuntaiaamun jumalanpalveluksen jälkeen 
vetäisen Leevi Honkasta hihasta. Hän on tulossa 
Aholansaari 6 -leirille isoseksi. Kokemusta löytyy 
oman seurakunnan riparilta sekä Telttikseltä. Kun 
kysyn fiiliksiä viikonlopusta, on vastaus heti val-
miina: ”Väsyttää, mutta on ollut hauskaa!” Leirin 
anti on ollut monipuolista, mutta päällimmäisenä 
ajatuksena on se, että isosen pitää olla ymmärtä-
väinen ja pystyä heittäytymään.

Herraa hyvää kiittäkää kajahtaa vielä ilmoille, 
ennen kuin Toivo-laiva vie meidät takaisin arkeen. 
Leiri on ollut tarpeellinen  
ja kehittävä,  
mutta ennen  
kaikkea  
ihana.

Jatkossa tällä sivulla  
kerrotaan vuorotellen  

Aholansaaren ja Wanhan  
Karhunmäen kuulumisia.  
WK:n kuulumisia voi syyskuun  

lehteä odotellessa lukea osoitteessa  
www.wanhakarhunmaki.fi.

Kätsyjä juttuja
TEKSTI JA KUVAT IIDA TUKEVA
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Iloksi itselle ja ystävälle Herättäjä-Yhdistyksestä

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

34 €
MOOSEKSEN TESTAMENTTI
Vapauden, ilmoituksen ja lain alku 

Teos korostaa Raamatun kirjoitusten 
pysyvää ja ajatonta merkitystä ja 
au� aa hahmo� amaan, kuinka paljon 
ihmisten aja� elussa on muinaisten 
teks� en vaikutusta.

Urpo Karjalainen

SIIVETÖNNÄ EN VOI LENTÄÄ
Jouko Räty
Hyvän mielen dekkari vie 
mie�  mään uskon ja 
tunteen ris� riitaa.

23 €

KIITTÄEN KEVÄÄSTÄ JOULUUN
Hanna Hella-Aro
Kirjan 18 luvussa rovas�  Hanna 
Hella-Aro kirjoi� aa 
kii� ämään herä� elevistä arjen 
huomioista. 

10 €

valoa
jos en

näekään,
sen tiedän
loistavan.

valoa 
jos en

näekään, 
sen

tiedän 
loistavan.

Elina Äärelän suunni� elemissa 
korteissa grafi ikkana

Siionin virren säe 
"Valoa jos näekään, 

sen � edän loistavan". 
Herä� äjäjuhlien juhlatorilla 

myynnissä myös  Elina Äärelän 
samaan sarjaan suunni� elema 

A3-kokoinen juliste!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYKSEN UUDET POSTIKORTIT

2 €

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.

Mitä  lohduttamisella tarkoitetaan? 
Emeritusprofessori Paavo Kettusen 

uutuuskirjassa Lohduksi toisillemme 
lohduttamista käsitellään sekä 

periaatteellisena että 
käytännöllisenä kysymyksenä.  

Miten voisimme olla 
lohduksi toisillemme, 
luonnolle ja eläimille?

Myynnissä  
Herättäjä-Yhdistyksessä:

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

Kunpa joku lohduttaisi minua!

Hinta 
24 €

Veisuuristeily
KALLAVEDELLÄ 28.8.2022 KLO 13–15

Lähtöpaikka Kuopion Satamatorin laituri, 
laiva m/s Queen R. Risteilyn hinta 20 euroa.

Ilmoittaudu Simo Korkalaiselle, 040 566 0224, 
simo.korkalainen@h-y.fi 

Lue lisää: www.h-y.fi /veisuuristeily



47Henki 4 | 2022

Teologiapäivät 23.–25.8.2022 
Aholansaaressa 

”Ei voida jättää pois mitään siitä tiedosta, 
jota meillä on.” (Barnabaan kirje 4:9)

Valon ja pimeyden teillä.

Mukana mm. Urpo Karjalainen,  Niko Huttunen, Nina Nikki, 
Outi Lehtipuu, Heta Hurskainen ja Kalle Hiltunen.

Ohjelma: www.h-y.fi /teologiapaivat2022

Tule keskustelemaan, virkistymään ja rakentumaan, 
nauttimaan yhdessäolosta 
Aholansaaren loppukesässä. 
Ilmoittaudu www.aholansaari.fi /ilmoittautuminen 
tai puh. 010 3370 660 

Matka Israeliin 14.–21.10.2022

Matkan hinta 1399 € 
1 hh lisämaksu 560 €. 
Retket lisämaksusta: www.toiviomatkat.fi /retket-israelissa.
Lisä� edot ja ilmoi� autumiset matkanjohtaja Urpo 
Karjalainen, urpo.karjalainen@h-y.fi , 040 725 7786, 
oppaana Ram Laor. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Toiviomatkat.

14.10.–18.10. Tiberias, 
18.10.– 21.10. Jerusalem  

Naisen paikka herännäisyydessä
Seminaari Turun kristillisellä opistolla  
24.-25.9.2022
Herännäisyydessä on tapahtunut herätysliikkeistäm-
me eniten muutoksia sen suhteen, minkälainen rooli 
naisella uskonnon alueella voi olla. Herännäisyydes-
sä puhujan, opettajan ja johtajan roolit ovat kuuluneet 
miehille, mutta viime vuosikymmeninä ne ovat olleet 
avoimena myös naisille. Mikä on tilanne tänään: onko 
tästä huolimatta herännäisyyden pohjavirtoina mies-
keskeinen lähtökohta vai onko yhdenvertaisuus toteu-
tunut? Entä mihin suuntaan herännäisyyden piirissä 
käytännöt ja ajattelu suuntautuvat tulevaisuudessa?
Järjestäjinä opisto ja Kotimaa-lehti. Seminaarin hinta 
on 50€. Yöpyminen 33€/2hh/hlö ja 45€/1hh/hlö.
Ilmoittautumiset:  
puh. 02 4123 500, info@tk-opisto.fi
La 24.9.
12.00 Lounas 
13.00-15.00 ”Eilen” – Marjo-Riitta Antikainen,  
Tuula Hökkä ja Kaisa Rönkä
15.00-15.30 Kahvit 
15.30-17.00 ”Tänään ja huomenna” – Ida Tukeva, 
Eeva-Kaisa Rossi ja Jukka Hautala 
17.00 Päivällinen 
18.00 Seurat 
Su 25.9.2022
10.00 Messu Turun tuomiokirkossa
11.30 Lounas
13.00 Naisen paikka – taidenäyttelyn avaus (asiantun-
tijaluento: Naisen matkassa, rovasti Jaana Rantala)
14.30 Seurat
Päätöskahvit

Turun kristillinen opisto  |  Lustokatu 7, 20380 Turku 
puh. 02 4123 500  |  info@tk-opisto.fi 

TKO?

Sampsa Sarparanta, Äiti, 2017, öljy levylle

TURUN KRISTILLINEN OPISTO  
p. 02 4123 500 | info@tk-opisto.fi 

www.turunkristillinenopisto.fi

• Kauppatieteet
• Psykologia ja kasvatustiede
• Oikeustiede
• Lääketieteelliseen suuntaavat opinnot

Hae nettisivuiltamme löytyvällä sähköisellä 
haku lomakkeella 11.7.2022 mennessä!

TKO?
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Körttiörkki Köppänen on asunut vuosia mumman  

virsikirjan välissä. Hän touhuaa Sannin kanssa  

Henki-lehden lastensivulla.

-Minä haluaisin rippikouluun, sanoi Köppänen 
yhtenä kirkkaana kesäpäivänä.
-Minkä takia? Sanni ihmetteli. Köppänen  
raaputti korvantaustaansa.
-Kaikki muutkin pääsevät sinne. Mumma silloin 
nuorena, äitisi, ja sinäkin jonain päivänä.  
Kyllä körttiörkkienkin pitää päästä.

Sanni nyökkäsi.
-Pidetään sinulle sitten rippikoulu, hän sanoi. 
-Minä voin olla opettaja, kun olen koulussa  
nähnyt, mitä opettajat tekevät.
-Sehän sopii, ilahtui Köppänen ja nosti  
korvansa pystyyn.

-Ensin mennään luokkaan. Se on tuo  
teltta takapihalla, Sanni selitti. 
Teltassa Sanni istutti Köppäsen tyynylle  
ja antoi paperia ja kynän.

Köppäsen ikioma rippikoulu
TEKSTI KAISA VIIRIMÄKI KUVITUS ANNA VARJO

-Nyt kirjoitetaan oma nimi.
-Minä en osaa kirjoittaa, mutisi Köppänen.
-No piirrä sitten joku merkki, Sanni neuvoi ja  
Köppänen raapusti paperille ympyrän.  
-Hyvin meni. Sitten pitää puhua Jumalasta  
ja Jeesuksesta ja taivaasta ja sellaisista.  
Mitä tiedät niistä?
-Jumala, olet pyhä, kaiken Luoja, veisasi Köppänen.
-Hyvä hyvä, kehui Sanni ja piirsi Köppäsen  
vihkoon punaisen oikein-merkin.
-Jeesus, turva ainoa, jatkoi Köppänen ja vihkoon 
tuli toinen merkki.

-Taivaassa ilo suuri, kajahti seuraava virsi.  
Taas oikein-merkki.

-Haluatko sanoa vielä muuta? kysyi Sanni  
ja Köppänen veisasi:
-Siksi laulan ja siksi veisaan.

Sanni piirsi vihkoon ison hymynaaman ja julisti:
-Sinä osaat kaikki asiat tosi hyvin. Onneksi olkoon, 
nyt sinä olet päässyt rippikoululuokalta.
Köppänen hymyili leveästi ja röyhisti rintaansa.

-Mennään mumman luo ja pidetään rippi-
koulupäättäjäiset! Sanni keksi ja kaappasi 

Köppäsen syliinsä. Samassa noustiin 
pyörän selkään ja lähdettiin vauhdilla 

mummolaa kohti.
-Päättäjäispäivänä saa aina jää-

telöä! Sanni huusi ajaessaan.

Köppänen nosti tassut 
kohti taivasta ja hihkui. 

Rippikoulu käytynä 
ja vielä jäätelöäkin. 

Mikä päivä!
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PALVELUKORTTI

Herättäjä-Yhdistys
Tunnus 5004701
000003 Vastauslähetys

Anna palautetta ja 
osallistu arvontaan!

Mielenkiintoinen juttu oli sivulla                .  Pidin eniten sivun      ulkoasusta.

Kerro mielipiteesi ja osallistu arvontaan ennen seuraavan lehden ilmestymistä
tällä kupongilla tai henki@henkilehti.fi tai sivulla www.henkilehti.fi/toimitus 
olevalla lomakkeella. Äänestäjien kesken arvotaan Herättäjä-Yhdistyksen uutuus-
tuote. 

Herättäjä-

Yhdistys

maksaa

postimaksun

Nimi

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Asiakasnumero (osoitelipukkeessa)

Tilaan Henki-lehden

             /            202           alkaen

 Määräaikainen 12 kk (58 €)

 Kestotilaus (49 €)

 Digilehti määräaikainen   

  12 kk (40 €)

 Digilehti kesto (35 €)

 Äänilehti kesto (49 €)

Ulkomaat

 Määräaikainen 12 kk (78 €)

 Kestotilaus (73 €)

Liityn Herättäjä-Yhdistyksen
jäseneksi
(Liittymislahjaksi Siionin virret)

 vuosijäsen (30 €)

 nuorisojäsen, alle 24 v. (10 €)
maksamalla jäsenmaksun tilille
POP Pankki FI44 4747 1020 0016 55

Nimi

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Nimi

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Uusi osoite / lahjatilauksen maksaja
Herättäjä-Yhdistys
Tunnus 5004701
000003 Vastauslähetys

Herättäjä-

Yhdistys

maksaa

postimaksun

PALAUTEKORTTI

www.henkilehti.fi
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un kotikyläni pelloilla vihdoin päästiin 
tekemään toukotöitä, olen muistel-
lut edesmennyttä enoani, korkeasti 
koulutettua helsinkiläistä lääketieteen 

tutkijaa, jolla oli tapana keväästä syksyyn ajaa 
tervehtimään meitä tänne sisämaahan pitkin 
pieniä kyläteitä. Joka kerta meidän tupaamme 
astuessaan hän selosti ensitöikseen, mitä hänen 
reittinsä varrella näkyneillä pelloilla oli tapahtu-
nut: miten hangen alla talvehtineet syysviljojen 
oraat olivat selvinneet, olivatko kevätkylvöt edellä 
vai jäljessä tavanomaisesta, oliko liian kuivaa vai 
liian märkää. 

Kesän ja kasvun edistyessä eno noteerasi niin 
kylvösten aukkopaikat kuin hukkakauran röy-
hyt, otti kantaa perunan kukintaan, heinäpaalien 
kokoon, suri lakoontunutta viljaa ja iloitsi nähdes-
sään ensimmäisten leikkuupuimurien saapuneen 
pelloille. Syyskyntöihin saakka eno seurasi silmä 
tarkkana peltotöitä, vaikka hänen kotitilansa pel-
lot olivat jo vuosikymmeniä olleet vuokralla eikä 
kukaan koko suvusta enää ollut aktiiviviljelijä. 

Nuorempana enon eläytyminen maamiehen 
huoliin huvitti meitä nuorempia, mutta tänä 
keväänä olen itsekin huomannut tähyileväni niin 
kotitalon ikkunasta kuin auton tuulilasista, miten 
raskaiden taloushuolien painamat viljelijät ovat 
peltotöissään edistyneet. Kun nuorempi väki har-

mitteli touko-kesäkuun vaihteen sateita, muistin, 
miten tyytyväinen eno oli viileisiin ja sateisiin 
juhannuksenalusviikkoihin. ”Sataa laariin”, huoma-
sin itsekin toteavani, ihan niin kuin mummani ja 
enoni aikoinaan.

Vaikka maailmassa on nähty nälkää vuositu-
hansia, pitkään 
aikaan nälän-
hädän uhka ei 
ole tuntunut 
yhtä todelliselta 
kuin nyt. Ilmas-
tonmuutoksen 
myötä uutiset 
tuhotulvista ja 
hirvittävästä 
kuivuudesta 
ovat yleistyneet, 
mutta tähän 
asti on sentään voinut kuvitella, että tukemalla 
avustusjärjestöjä voi omalta pieneltä osaltaan taata 
ruoka-avun päätymisen niille, jotka sitä kipeimmin 
tarvitsevat. Ukrainan sota ja Venäjän häikäilemä-
tön viljanryöstö, peltojen tuhoaminen ja ruuan 
käyttäminen kiristysvälineenä ovat havahduttaneet 
siihen, että mekin täällä Euroopassa taistelemme 
samoista maailman ruokavaroista kaikkien köy-
himpien ja hädänalaisimpien kanssa.

Siksi rukoilen hartaasti, että jokaisesta kylvetys-
tä suomalaispellosta saataisiin tänä kesänä kunnon 
sato. Kyse ei ole vain omasta huoltovarmuudes-
tamme vaan myös kyvystämme auttaa niitä, jotka 
kipeimmin apua tarvitsevat. Loppujen lopuksi 
kaikki on ”korkiammas käres”. Niinpä tutun virren 
sanat soivat nytkin mielessäni: 

Hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainnuttaa 
ja hyisen hallan häätää ja viljan vartuttaa. 
Hän onneen meidät ohjaa, myös aikaan vaikeaan. 
Sen rakkauden pohjaa ken pystyy koskaan  
tutkimaan? 

Siis kiitos, Herra taivaan, kun lahjas meille toit 
ja päivän työhön, vaivaan taas puhtaan leivän soit. 
Suo, että ilomielin myös jaamme leipämme 
ja sydämin ja kielin sua lakkaamatta kiitämme. 

K

Jokapäiväinen 
leipämme

PITKÄÄN AIKAAN 
NÄLÄNHÄDÄN 
UHKA EI OLE  

TUNTUNUT YHTÄ 
TODELLISELTA 

KUIN NYT

Välihuutaja kommentoi seurapenkkien välistä  

maailman menoa, välillä huutaen, välillä rivien välissä.
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Mikko Alatalo 
kirkkokiertueella

Mitä Joensuun  
herättäjäjuhlilla  

puhuttiin?

Miten kirkon 
ulkosuomalaistyö  

toimii



Viipyillään vielä hetki yhdessä Joensuun herättäjäjuhlien tunnelmassa.  
Veisuuta, musiikkia, herännäishenkinen puheenvuoro.

Ohjelma
13.00 Veisuut
14.30 Heikon uskon historia. Kalle Hiltunen.
16.00  Suojaavat siipes. Siionin virsiä lauluäänin ja kansansoittimilla. 
  Tellu Turkka, Katariina Airas ja Liisa Matveinen.

Väliajoilla tarjolla kahvia (vapaaehtoinen maksu), mahdollisuus myös ostaa Herättäjä-Yhdistyksen  
tuotteita ja saada tietoa herännäisyydestä ja Herättäjä-Yhdistyksen toiminnasta.

Muutokset mahdollisia.  
Ajantasaiset tiedot osoitteessa www.h-y.fi/joensuu. 

”Sinä et ole yksin”
Joensuun seurakuntakeskus 27.8.2022

Kirkkokatu 28, Joensuu


