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Lopputyö ylempää pastoraalitutkintoa
varten, Kari Tiirola 30.6.2013
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Tapasin eilen muukalaisen. Asetin syötävää ruokapöydälle,
juotavaa juomapaikalle ja musiikkia paikkaan, missä voi
kuunnella. Ja kolmiyhteisen Jumalan nimeen hän siunasi minut ja
minun perheeni ja karjani. Ja leivonen lauloi lauluaan: usein,
usein, usein kulkee Kristus muukalaisen hahmossa.
- Irlantilainen siunaus -
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Adolf von Becker: Kristuksen kirkastuminen,
Haapajärven Kristuksen kirkastumisen kirkko

1. Tavoitteet
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1.1. Kirkastusvuorelle
Piispa Samuel Salmi vihki helluntaina 2002 uudestaan käyttöön
Haapajärven seurakunnan 200-vuotiaan puisen ristikirkon.
Vihkimismessussa piispa antoi peruskorjauksen kokeneelle kirkolle nimen
Kristuksen kirkastumisen kirkko. Nimen alkuperä on professori Adolf von
Beckerin vuonna 1886 maalaamasta alttaritaulusta, jonka aihe ja taulun
yläpuolelle kiinnitetty muistolause ovat tulleet monille haapajärvisille
sukupolville rakkaaksi. Vanhan raamatunkäännöksen sanat Matteuksen
evankeliumista ovat kuvanneet ja kuvaavat monien tuntoja: Herra,
meidän on tässä hyvä olla (Mt. 17:4).
Kirkastusvuoren tapahtumien kuva on kuva murtautumisesta, taivaallisen
ja maallisen välisen kuilun ylittämisestä. Taulun ylälaidassa on kolme
hahmoa, jotka puhelevat keskenään. Tunnistamme helposti Kristuksen ja
Mooseksen, joka kantaa ensimmäisen liiton sinettiä, lain tauluja.
Kolmannen hahmon tiedämme Raamatun kertomuksen perusteella. Hän
on profeetta Elia, joka otettiin 2. Kun. mukaan taivaaseen
tuulenpyörteessä, tulisten hevosten vetämissä tulisissa vaunuissa.
Hahmot on esitetty puettuina hohtavan valkoisiin vaatteisiin, kuten
evankeliumi kuvaa. Kuva on selvästi kuva taivaallisesta näystä, jota taulun
alareunassa olevat opetuslapset Pietari, Jaakob ja Johannes katselevat
osin peloissaan ja hämmennyksissään, osin ihastuksissaan. Taiteilija on
kuitenkin onnistunut taidokkaasti häivyttämään rajan taivaallisen ja
maallisen väliltä. Ymmärrämme selvästi taulun yläreunan kuvaavan
taivaallista olotilaa ja valtakuntaa sekä toisaalta taulun alareunan
tummien sävyjen ilmentävän tämän maailman rajallisuutta ja altistumista
kuolemaan ja epätäydellisyyteen. Näiden kahden maailman ja
valtakunnan raja on kuitenkin epäselvä. Taivaallinen kirkkaus hallitsee,
mutta jos yritämme nähdä, missä taivaallisen ja maallisen rajalinja kulkee,
joudumme huomaamaan, että se pakenee aina vain kauemmaksi
katsettamme. Rajalinja muuttuu sitä epäselvemmäksi, mitä tarkemmin
kuvaa katsoo.
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Hahmotellessaan Markuksen evankeliumin kosmologiaa
amerikkalainen luterilainen liturgikko Gordon W. Lathrop puhuu
taivaaseen tehdyistä aukoista tai kuin rikkirevitystä täydellisestä
kudoksesta. Täydellisellä kudoksella tai kankaalla Lathrop tarkoittaa
antiikin filosofien ja modernin luonnontieteen yrityksiä muodostaa
täydellinen kosmologinen selitysmalli. Sekä filosofian että
luonnontieteen avainsana on näkeminen. Platonin mukaan vain filosofit
kykenevät näkemään asioiden todellisen laidan. Länsimainen
luonnontiede puolestaan on pitkään perustunut teoriaan empiirisestä
kokemuksesta tai havainnosta, joka on ainoa todellisen tiedon lähde.
Raamatusta nousevan näkemyksen mukaan ihmisen näkökyky on
kuitenkin aina ja vääjäämättä vajavaista, sillä koko todellisuuden
näkemiseen tarvitaan sellaista katsomista, jonka vain Kristus voi antaa
(Lathrop 2009). Virressä 365 tämä todetaan tiiviisti ja kauniisti:
…voitele silmät sokeat
nyt silmävoiteellasi.
Sanasi lyhty käteemme,
kärsimysmuotos eteemme
aseta, Herra, aina.

Lathropin ajatukset tulevat siis varsin lähelle tunnetun ortodoksisen
liturgikon Alexander Schmemannin opetusta siitä, että liturgia on kirkon
matka Jumalan valtakunnan ulottuvuuteen. Schmemann huomauttaa,
miten alkukirkon kristityt ymmärsivät, että heidän tehtävänsä oli nousta
taivaaseen, sillä taivaaseen nousu oli edellytys heidän toiminnalleen ja
palvelustehtävälleen maailmassa. Messussa teemme siis matkan yhdessä
Kristuksen, todellisen Sanan kanssa ja johdattamana. Hän vie meidät
katsomaan taivaallista näkyä, itse asiassa keskelle taivasta. Tämän näyn
katseleminen on puolestaan edellytyksenä sille, että kykenemme
heijastamaan maailmaan Jumalan valtakunnan iloa ja rauhaa
(Schmemann 1992).
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Messu vie meidät siis katselemaan sellaista, mitä emme tavallisin
silmin voi nähdä. Tämän näkemisen mahdollistaa ainoastaan se, että
teemme matkan todellisen Sanan eli Kristuksen kanssa ja johdattamana.
Nousemme siis Kirkastusvuorelle. Katselemme sitä taivaallista näkyä,
jossa Mooses ja Elia keskustelevat Jeesuksen kanssa. Keskustelu käydään
kirkkaudessa, ajan toisella puolella. Kristus seisoo keskellä kirkastettuna
hahmona ja hänen vierellään Vanhan testamentin pyhät jo kirkastetussa,
ylösnousemusruumiissa, josta apostoli Paavali kirjoittaa korinttilaisille:
On taivaallisia ja maallisia ruumiita, mutta taivaallisten loisto on aivan
toisenlainen kuin maanpäällisten… Ja niin kuin me nyt olemme maallisen
ihmisen kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi.
(1. Kor. 15: 40, 49)

Taiteilija on kuvannut, miten taulun alareunassa opetuslapset Pietari,
Johannes ja Jaakob ovat kiinni tämän elämän lainalaisuuksissa. Yläosan
taivaallista kirkkautta korostaa, kuinka oppilaat ovat jääneet hämärään,
tähän maailmaan, missä synti ja kuolema vielä vangitsevat ihmisiä.
Kuitenkin Matteus kertoo, miten Pietari puuttui puheeseen. Opetuslapset
vieläpä kuulivat Isän äänen: Tämä on minun rakas Poikani, johon minä
olen mieltynyt. Kuulkaa häntä! Mutta yksi asia esti oppilaita näkemästä
koko Pyhän Kolminaisuuden salaisuutta. Evankelistat kertovat, miten Isän
ääni kuului loistavan pilven keskeltä. Kun oppilaat näkivät pilven ja
kuulivat äänen, he heittäytyivät kasvoilleen maahan suuren pelon
vallassa. Vasta pilven mentyä he nostivat katseensa ja näkivät ainoastaan
Kristuksen. Vaikka näkeminen ei vielä ole täydellistä, opetuslapset
osallistuvat siihen lakkaamattomaan ylistykseen, joka kaikuu taivaassa,
enemmänkin: He osallistuvat siihen keskusteluun, jota Pyhä Kolminaisuus
käy itsensä kanssa. Tämä keskustelu on mahdollista sen vuoksi, mitä
edellä on sanottu Sanasta, joka murtaa esteet tämän maailman ja
taivaallisen valtakunnan väliltä. Siksi Kristus sanoo: Joka on nähnyt minut,
on nähnyt Isän (Jh. 14:9).
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”

Mä käyn nykyisin aika usein kirkossa, kun mulla on siellä niitä
hommia.
– Elmeri 10 v.-
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Lathrop kuvaa messua myös Ilmestyskirjan kuvalla taivaallisesta
Jerusalemista (Lathrop 2005). Lathropin mukaan meidän täytyy
muistaa, että Jumala käyttää meidän kokoontumistamme, messuamme
pyyhkiäkseen kaikkien kansojen silmistä joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa
ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on
kadonnut (Ilm. 21:4). Jumalanpalvelus on tärkeä yksinkertaisesti siksi,
että Jumala on siellä. Hän pyyhkii pois kyyneleet ja antaa elämän.
Vastaavalla tavalla ELCA:n New Yorkin piispa Robert A. Rimbo perustelee
messun tärkeyttä: ”Messu on tärkeä, koska Jumala on tärkeä” (Rimbo
2004).

Luterilaisen messun perusta on siis sanassa, joka on elävää sanaa. Se on
elävää, koska pohjimmiltaan se on kulkemista kohti taivaallista
valtakuntaa ihmiseksi tulleen Sanan, Kristuksen kanssa. Se on liittymistä
siihen Herran kansan matkasaattoon, joka alkaa kasteesta ja kulkee kohti
taivaallista Jerusalemia. Se on viikon kahdeksas päivä, esimakua taivaasta
(Karvonen 1998). Se on päivä, jolloin Kristus kuljettaa meitä kohti
taivaallista valtakuntaa, Isän kotia ja Jumalan valtaistuinta.
Miten siis sukupolvia puhutellut alttaritaulun lause voisi puhutella myös
nykyajan seurakuntalaista? Millä tavalla kirkossa olisi edelleen hyvä ja
luontevaa olla? Miten Haapajärven seurakunnan
jumalanpalveluselämässä voisi toteutua se, mitä uudistettu luterilaisen
kirkon jumalanpalveluksen opas kuvaa ”Jumalan pelastavan läsnäolon
juhlana”? Nämä kysymykset olivat taustana nyt esiteltävänä olevalle
kehittämishankkeelle.

1.2. Inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä
Hankkeen työryhmänä toiminut seurakunnan jumalanpalvelus- ja
musiikkitoimikunta asetti jumalanpalveluselämän kehittämisprojektin
tavoitteeksi:
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o Seurakuntalainen voi kokea Pyhän kosketuksen
messussa.
o Kaikenikäiset seurakuntalaiset kokevat osallisuutta ja
vapauden olla läsnä omana itsenään.
o Seurakuntalaiset rohkaistuvat osallistumaan
jumalanpalveluksiin.
o Seurakuntalaiset löytävät paikkansa
jumalanpalveluksen toimittamisessa.
Hankkeen tärkeäksi kohderyhmäksi asetettiin lisäksi alusta alkaen lapset
ja lapsiperheet. Miten voisimme konkreettisesti osoittaa, että lapset ovat
tervetulleita messuun? Taustalla on ajatus seurakunnasta yhteisönä,
jonka suurin voimavara ovat kaikista pienimmät ja heikoimmat. Lapset
luovat omalle olemuksellaan ja välittömyydellään ilmapiiriä, jossa
aikuinenkin voi vapautua turhista tehokkuuden ja virheettömyyden
vaatimuksista. Jos lapsille annetaan tila olla lapsia seurakunnan
jumalanpalveluksessa, se vapauttaa myös aikuisia. Myös aikuinen saa
tulla iloineen ja huolineen silloinkin, kun hän on aivan yhtä hauras ja
särkyvä kuin pieni lapsi. Vanhemmat ja muut aikuiset kantavat usein
huolta siitä, osaako lapsi käyttäytyä jumalanpalveluksessa oikein.
Hankkeen yhtenä tarkoituksena oli löytää konkreettisia keinoja, joilla
voisimme osoittaa tällaiset huolet turhiksi.
Lapsi on myös hyvä opettaja sille, mitä messu pohjimmiltaan on. Lapsen
aitous ja hänen tapansa elää uskoaan todeksi kertoo luonnollisesta
suhteesta ja dialogista Jumalan kanssa. Lapsen viesti luottamuksesta ja
turvallisuudesta puhuttelee myös aikuisia.
Seurakunnan projektin tavoitteet ovat yhteneviä valtakunnallisten
tavoitteiden kanssa. Kirkkohallituksen Tiellä – På väg –hankkeen
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tavoitteenahan on löytää jumalanpalveluselämään lisää inhimillistä
lämpöä ja hengellistä syvyyttä. Työn edistyessä voitiin todeta, että
useimmat hankeseurakunnat ovat päätyneet omissa projekteissaan juuri
yhteisöllisyyden ja osallisuuden etsimiseen ja vahvistamiseen
jumalanpalveluselämässä.

Kirkon kolmivuotinen jumalanpalveluselämän
kehittämishanke lähti liikkeelle kirkolliskokousaloitteesta.
Tiellä – På väg –nimen saaneen hankkeen tarkoituksena on
löytää hyviä jumalanpalveluskäytäntöjä hiippakuntiin
valittujen hankeseurakuntien työn kautta.

1.3. Tutkimustehtävä
Tämä tutkimus on tehty ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamista
varten Oulun hiippakunnassa. Tutkimus kuvaa prosessia, joka käytiin
Haapajärven seurakunnassa jumalanpalveluselämän kehittämiseksi 2011 2013. Hanke jatkuu vuoden loppuun. Haapajärven seurakunnan
kehittämishanke on osa kirkkohallituksen kirkolliskokouksen aloitteesta
käynnistämää ”Tiellä – På väg –jumalanpalveluselämän
kehittämishanketta.
Seurakunnan projektin lähtökohtana oli kysymys siitä, millä tavalla
valtakunnallisen hankkeen tavoitteet inhimillisen lämmön ja hengellisen
syvyyden löytämisestä voisivat toteutua Haapajärven seurakunnassa?
Molemmat tavoitteet kietoutuvat yhteen osallisuudessa, jota
jumalanpalveluksen opas kuvaa käsitteellä ”Jumalan pelastavan läsnäolon
juhla”. Sen vuoksi Haapajärven seurakunnan hankkeessa etsittiin
konkreettisia keinoja seurakuntalaisten osallisuuden toteuttamiseen.

”
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Jumalanpalvelusavustusryhmään kuuluminen on ollut
mielenkiintoinen ja tärkeä kokemus. Se on antanut uutta sisältöä
elämään ja lähentänyt seurakunnan työntekijöitä ja
vapaaehtoisia toimimaan yhdessä messun onnistumiseksi. Hyvän
suunnittelun jälkeen oli oikeastaan helppoa lähteä toteuttamaan
niitä odotuksia, joita tehtävä meille antoi. Joka tehtävään on
löytynyt tekijänsä. Lapset ovat hoitaneet tehtävänsä innolla ja
taitavasti. Palaveri ennen messua on tosi tärkeä. Siinä tulee
pohdittua päivän tekstiä tarkemmin ja esirukouspyynnöt on
helpompi käsitellä pienemmässä ryhmässä. Kirkkokahvin
merkitys on ymmärretty. Kirkossakävijöistä suuri osa on
yksineläjiä. Tuntuu mukavalta kuunnella messun jälkeen
puheenporinaa, joka jäisi kokematta, jos lähtisimme heti pois, kun
messu loppuu. Yhteisöllisyys on tärkeä voimavara. Kiitos kuuluu
meille kaikille ja kiitos siitä, että olette luottaneet meihin. Saan
nöyrästi sanoa virren sanoin: Nyt ihmettelen tässä...
– Maija, eläkeläinen -
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Konkreettiseksi osallisuuden muodoksi löytyivät jumalanpalvelusryhmät.
Prosessin taustalla vaikutti erityisesti keskustelu, jota jumalanpalveluksen
ympärillä on käyty etenkin Ruotsin kirkossa sekä toisaalta anglikaanisessa
maailmassa sekä Yhdysvaltain luterilaisten kirkkojen, erityisesti ELCA:n
keskuudessa. Keskustelusta nousevat esille Martin Modéuksen
Tukholman hiippakunnan synodaalikokousta varten kirjoitettu tutkimus
”Mänsklig gudstjänst”, jossa hän pohtii erityisesti jumalanpalveluksesta
vieraantumisen problematiikkaa (Modéus 2008) sekä veljensä Fredrik
Modéuksen kokemukset Lundin Helgeandin seurakunnan
jumalanpalveluselämän kehittämisestä (Modéus 2005, 2010, 2011).
Englanninkielisellä puolella nousevat esille erityisesti ELCA:n New Yorkin
piispan Robert A. Rimbon hahmottelemat suuntaviivat
jumalanpalveluksen merkityksestä (Rimbo 2004). Rimbon esittelemien
teemojen taustalla on ELCA:ssa saatu kokemus jumalanpalveluksen
pirstoutumisen vahingollisuudesta ja siitä syntynyt yhteisen
jumalanpalveluksen kehittämisprosessi. Katoliselta puolelta prosessissa
on tukeuduttu amerikkalaisen katolisen maallikon Gregory F. Augustin
Piercen ajatuksiin sunnuntain messun ja arjen jumalanpalveluksen
dynamiikasta (Pierce 2007). Piercen ajatukset sanoittavat tuoreella
tavalla luterilaiseenkin jumalanpalvelusteologiaan ajatusta arjen
jumalanpalveluksen merkityksestä messuun kuuluvan lähettämisen
kautta.
Tässä tutkimuksessa kuvataan jumalanpalvelusryhmien syntyprosessi ja
toiminta sekä niihin liittyvä osallisuuden käsite, jota analysoidaan
tarkemmin luvussa 3. Tutkimuksen tarkoitus on osoittaa, millä tavalla
seurakuntaan muodostetut jumalanpalvelusryhmät ovat muuttaneet
jumalanpalveluselämää ja vahvistaneet osallisuutta. Vaikka
jumalanpalvelusten osallistujamäärän kasvu sinänsä ei sisällykään
hankkeen tavoitteisiin, on syytä kuitenkin tarkastella, millä tavalla
jumalanpalvelustilastot ovat muuttuneet hankkeen aikana.
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Jumalanpalvelusryhmien jäsenet kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa.
Marraskuussa 2012 järjestettiin koulutusilta Fredrik Modéuksen johdolla.

2. Hankkeen kulku
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Hankkeen ennakkovalmistelut aloitettiin seurakunnassa syksyllä 2010,
jolloin eri-ikäisistä koostuvien seurakunnan toimintaryhmien sekä
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa työstettiin kysymystä:
Miksi käyn messussa? Työskentelyä ohjeistettiin pyytämällä kertomaan
motiiveja jokaisen omaan kirkossakäyntiin. Lisäksi pyydettiin
kuvittelemaan tilanne, jossa jumalanpalveluksiin osallistumisesta on tullut
itselle todella tärkeää. Mitä on tapahtunut omassa elämässä? Mitä on
tapahtunut seurakunnan jumalanpalveluselämässä? Näin saatiin koottua
n. 200 syytä käydä messussa. Vastaukset ryhmiteltiin motiivien mukaan
ja esiteltiin sekä työntekijäkokouksessa että seurakunnan
luottamuselimissä. Työskentely toimi pohjana seurakunnan
jumalanpalveluselämän kehittämishankkeen tavoitteiden ideoinnissa.
Kooste vastauksista löytyy seurakunnan projektisivuilta internetistä.

Käyn messussa, koska
o Se on tullut tavaksi
o Minulla on siellä tehtävä
o Siellä on muitakin
o Siellä voi levähtää
o Se hoitaa uskoani ja minua
o Jokin sinne vetää
o Musiikki tuo
Kirkkoneuvosto asetti seurakunnan jumalanpalveluselämän kehittämistä
ja projektin koordinointia varten syksyllä 2010 työryhmän, johon kuuluvat
työntekijöistä: kirkkoherra Kari Tiirola, kappalainen Mika Katajamäki,
seurakuntapastori Kaija Tiirola, vs. kanttori Eija Paaso (31.12.2012 saakka)
ja kanttori Katri Syrjäniemi sekä luottamushenkilöistä ja muista
seurakuntalaisista: kirkkoneuvoston vpj. Marja Kantola, Eila Ranua, Tarja
Olkkonen sekä Maija Laurila. Hanketta ovat olleet suunnittelemassa
varsinaisen ryhmän lisäksi nuorisotyönohjaajat Minna Paananen ja Matti
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”
Ymmärrätkö sinä, missä Eeli oli mukana? Meidän suvusta
ei kukaan ole koskaan palvellut missään seurakunnallisissa
tehtävissä ja nyt Eeli sai olla ensimmäinen. – Näin totesi
10-vuotiaan Eelin pappa Eelin isälle, siis omalle pojalleen,
kun Eeli oli ensimmäistä kertaa oman ryhmänsä vuorolla
messussa lukemassa ns. lasten tekstin eli parin lauseen
kuvauksen pyhäpäivän raamatunlukukappaleista.
Sen jälkeen pappa itsekin liittyi samaan ryhmään ja kerää
nyt kolehtia, kun oman ryhmän vuoro sattuu kohdalle. Niin
Eeli kuin pappakin tulevat kirkkoon puku päällä ja silmät
loistaen.
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Salmela, diakonissa Tiina Laajala, lähetyssihteeri Sirkku Katajamäki sekä
suntiot Raimo Junnikkala ja Raija Kumpumäki. Myöhemmässä vaiheessa
työryhmän kokouksissa ovat olleet mukana myös muodostettujen
jumalanpalvelusryhmien yhteyshenkilöt.
Kirkkoherra Kari Tiirola toimi myös kirkkohallituksen asettaman
valtakunnallisen Tiellä – På väg –jumalanpalveluselämän
kehittämishankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtajana.
Työryhmä käytti kevätkauden 2011 sen pohtimiseen, miten
seurakuntalaisten osallisuus voisi toteutua käytännössä? Haapajärvellä oli
jo ennestäänkin pyydetty seurakuntalaisia esim. tekstinlukijoiksi ja
kolehdinkantajiksi. Lisäksi muutamalle seurakuntalaiselle on annettu
oikeus jakaa ehtoollista. Luottamushenkilöt ovat vuorollaan toimineet
tekstinlukijoina kirkkoherran tekemän listan mukaan. Käytännössä
seurakuntalaisten pyytäminen palvelutehtäviin on kuitenkin jäänyt
jumalanpalvelusta johtavan papin vastuulle. Totesimme, että
laajamittainen seurakuntalaisten mukaantulo edellyttää jonkinlaista
organisoitumista, koska ei ole mahdollista, että messua johtava pappi
käyttää runsaasti aikaa etsiäkseen halukkaita seurakuntalaisia
pyytääkseen heitä avustajiksi.

2.1 Jumalanpalvelusryhmien muodostaminen
Ratkaisu organisointiongelmaan löydettiin Lundin Helgeandin
seurakunnan kirkkoherrana toimivan Fredrik Modèuksen käyttämistä
jumalanpalvelusryhmistä, joiden toiminnasta hän kertoo teoksissaan
”Mod att vara kyrka” sekä” Längta efter liv” (Modéus 2005, 2010). Mod
att vara kyrka –teoksen suomenkielinen referaatti on tämän esityksen
liitteenä. Työryhmä päätti soveltaa ja kehittää edelleen Modéuksen
ajatuksia ja perustaa Haapajärven seurakuntaan kymmenen
seurakuntalaisista muodostettua jumalanpalvelusryhmää.
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”
Kun tulin takaisin töihin vuorotteluvapaan jälkeen, mietin, mitä
täällä on tapahtunut? Ilo tuntui lehterillä asti.
- Katri, kanttori -
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Kirkkoherra pyysi yhdyshenkilöiksi ajateltuja seurakuntalaisia
henkilökohtaisesti mukaan. Vastaanotto oli erittäin hyvä ja moni
pyydetyistä totesi toivoneensakin jotain tällaista. Yhdyshenkilöt
kokoontuivat ensimmäisen kerran toukokuussa 2011, jolloin kaikille
kerrottiin vielä kerran projektista ja ryhmien tehtävistä. Yhdyshenkilöille
annettiin kesä aikaa miettiä, keitä he halusivat omiin ryhmiinsä ja
tarjouduttiin tarvittaessa avustamaan ryhmäläisten rekrytoinnissa. Kun
yhdyshenkilöt kutsuttiin koolle elokuussa, olivat kaikki ryhmät jo valmiina.
Varsinainen toiminta saattoi siten alkaa jo syyskuun alussa. Ryhmät ovat
toimineet säännöllisesti jokaisessa jumalanpalveluksessa. Uusia jäseniä
on liittynyt hankkeen kuluessa ryhmiin siten, että keväällä 2013 niissä oli
yhteensä yli 100 jäsentä. Hankkeen kuluessa kaksi ryhmää on
muodostettu kokonaan uudestaan, koska yhdyshenkilöiden on täytynyt
vetäytyä toiminnasta omaan työhönsä liittyvien syiden vuoksi.

2.2 Työntekijät ja jumalanpalveluselämä
Työntekijät eivät kuulu jumalanpalvelusryhmiin, mutta on tärkeää, että
erityisesti seurakunnan nuorisotyönohjaajat ja diakoniatyöntekijät
osallistuvat messuun usein. Seurakunta ei ole nimittäin vain irrallisten
toimijoiden hajanainen joukko. Se on Jumalan kansa, jolla on yhteinen
päämäärä. Kaiken seurakunnan toiminnan on siksi alettava messusta ja
palattava siihen taas takaisin. On vaikea kuvitella, että nuoret löytävät
jumalanpalveluksen, jos heitä lähinnä olevat seurakunnan työntekijät
eivät itse ole siellä säännöllisesti. On myös luonnollista, että
lastenohjaajat osallistuvat aina vähintäänkin perhemessuihin. Diakonia
puolestaan muuttuu pelkäksi hyväntekeväisyydeksi, jos sen juuret eivät
ole kiinnittyneinä sanaan ja sakramentteihin. Kristus kehottaa meitä
levähtämään, mutta samalla hän jo lähettää meitä eteenpäin ihmisten
keskelle.
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”

Lauantaina hieman ennen ehtookelloja kaupassa 10 vuotiaan
pojan äiti selitti onnellisena: ”Lähdimme hetkeksi kotoa, sillä
poika halusi rauhassa harjoitella huomisen messun tekstejä. Ei
haitannut, vaikka tekstejä oli kaksi. Aiemmin päivällä
kymmenvuotias oli myös huomannut, ettei hänellä ole huomiseksi
kauluspaitaa. Onneksi sellainen löytyi kaupasta.” Muutamaa
päivää aiemmin sama äiti oli kertonut, kuinka poika oli innoissaan
täyttänyt seurakunnasta tullutta kyselyä. Kirjeessä kutsuttiin 10 vuotiaita seurakuntalaisia mukaan jumalanpalvelusryhmiin.
Meidän aikuisten mittapuun mukaan pieni tehtävä: kellonsoitto,
kynttilänsytytys, tekstinluku, on lapselle niin merkittävä, että
silmät ilosta loistaen hän jälkeenpäin kertoo, mitä on saanut
tehdä tai etukäteen huolehtii, että hänelle varmasti on messuun
omasta mielestään sopivat vaatteet.
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Diakoniatyöntekijöiden sekä lasten ja nuorten parissa toimivien
työntekijöiden säännöllinen toiminta messussa on konkreettinen merkki
siitä, että jumalanpalvelus ei ole vain seurakunnan työmuoto, ei edes
tärkein sellainen. Messu on kaiken perusta ja ankkuri. Fredrik Modeús
käyttää kuvana myös mannerta ja saaria (Modéus 2011). Saaret ovat
seurakunnan työmuotoja, jotka ovat kauniita ja välttämättömiä, mutta
niillä on oltava jonkinlainen yhteys mantereeseen.
Jumalanpalveluselämän kanssa työskentely on siltojen rakentamista
saarilta mantereelle. Yhteisessä messussa kohdataan Kristus, joka
lähettää seurakunnan taas messun päätyttyä arkisiin töihin ja maailman
keskelle. Jumalanpalveluselämän ja seurakunnan muun toiminnan
asettaminen vastakkain ei ole mielekästä, koska ne kietoutuvat yhteen
luovuttamattomalla tavalla. Luterilaisina puhumme jumalanpalveluksesta
ja arjen jumalanpalveluksesta. Ortodoksit käyttävät samasta asiasta
termejä liturgia ja liturgia liturgian jälkeen.
Seurakunnan työntekijöitä on hankkeen kuluessa kannustettu miettimään
omaa suhtautumistaan pyhäpäivän messuun. Käynkö itse säännöllisesti
messussa silloinkin, kun minulla on vapaapäivä tai en muuten ole
jumalanpalveluksessa työtehtävissä? Saako jalkojen evankeliumi kuljettaa
messuun? Kirkkoon saapuva seurakunnan työntekijä viestittää kuuluvansa
siihen yhteisöön, jota hän saa palvella työkseen. Työntekijäkin on osa sitä
Jumalan kansaa, joka kokoontuu jakamaan iloja ja suruja keskenään,
mutta ennen kaikkea Kristuksen kanssa.
Osallistuminen messuun tekee evankeliumin näkyväksi aivan toisella
tavalla kuin sinänsä arvokas yksityinen hartauselämä. Autoja ja
polkupyöriä täynnä oleva kirkon parkkipaikka on merkki siitä, että tämä
seurakunta on elävä jumalanpalvelusyhteisö, jonka kirkko ei ole taantunut
museoksi. Mahdollisimman monen osallistuminen messuun liittyy
oleellisesti osallisuuden, erityisesti edustuksellisen osallisuuden
käsitteeseen, josta puhutaan luvussa 3.

”

22

Toisena pääsiäispäivänä kirkkoon tupsahtaa reippain askelin
posket punaisena ja silmät tuikkien kaksi pientä lasta,
esikouluikäisiä. He olivat olleet edellisenä päivänä lapsiavustajina
messussa. Tänään he saapuivat kirkkoon muuten vain ja astelivat
edellispäivän tavan mukaan rohkeasti sakastiin. He eivät olleet
sen sunnuntain messuryhmän lapsia. Mutta rohkein mielin he
tulivat kuulostelemaan, olisiko heille tänäänkin hommia. Ja
olihan niitä. Sen sunnuntain jumalanpalvelusryhmän lapset
pyysivät: ”tule sinä minun parikseni kolehdin kantoon, tule sinä
minun. Ja kynttiläkoriakin voimme pitää yhdessä”. Silmät vielä
kirkkaammin loistaen he lähtivät oville jakamaan lasten agendoja
sekä saarnaan liittyvää maalauskuvaa.
Messun jälkeen, kun kaikki hommat oli tehty, he joivat onnellisina
mehua ja ottivat vastaan aikuisten kiitoksia hyvästä
palveluksesta. ”Hups. Minulle tuli vahingossa kaksi keksiä”,
totesi yksi avustajista. Eipä haitannut. Kaikkea oli tänäänkin
kyllin. Armoa ja tilaa lapsille ja kirkkokahvien antimia. Siinä
kirkkokahvien ja mehujen lomassa tutkailimme vielä lasten
kanssa maalausta. Tarkkaavaisina olivat seuranneet saarnan
kulun. Mutta vielä tarkempaa oli kuunneltu päivän ensimmäisen
tekstin Joonan kertomuksen. Lukijana ollut messuryhmän vetäjä
osasi niin hienoin äänenpainoin viedä kertomusta eteenpäin, että
lapset tuskin muistivat jännitykseltään hengittää.
Kun kynttilät oli sammutettu, oli aika sanoa hei heit. Ehkä tytöt
astelevat seuraavanakin sunnuntaina katsomaan onko heille
hommia. Ja messuryhmä heille löytyy aivan varmasti.

2.3 Jumalanpalvelusryhmien tehtävät
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Jumalanpalvelusryhmille luotiin toimintatapa ja rakenne. Näin ryhmät
saatiin luontevalla tavalla sovitettua seurakunnan jumalanpalveluselämän
kokonaisuuteen. Ryhmien jäsenille ja erityisesti kokoonkutsujille rakenne
luo myös turvallisuutta. Kaikkea ei tarvitse aina keksiä uudestaan.
Haapajärven seurakunnan jumalanpalvelusryhmät toimivat seuraavalla
tavalla:

o Jokaiselle ryhmälle kutsuttiin yhteyshenkilö sellaisista
seurakuntalaisista, jotka ovat aktiivisesti mukana
seurakunnan jumalanpalveluselämässä tai ovat muuten
aktiivia seurakuntalaisia.
o Yhdyshenkilöitä pyydettiin sitoutumaan kahdeksi
vuodeksi, jonka jälkeen halutessaan voi luonnollisesti
jatkaa.
o Jokaiseen ryhmään etsittiin vähintään neljä jäsentä
siten, että mukaan saadaan sekä miehiä että naisia, eri
herätysliikkeisiin kuuluvia sekä erilaisista uskonnollisista
taustoista tulevia ja vielä siten, että eri ikäkaudet ovat
edustettuina.
o Jokaiseen ryhmään kuuluu myös lapsia.
o Isoskurssilaiset osallistuvat jumalanpalvelusryhmien
toimintaan.
o Ryhmille kuuluvat ennalta sovitut tehtävät, jotka on
mainittu liitteenä olevassa etukäteen täytettävässä
valmistautumislomakkeessa.
o Yhdyshenkilöt vastaavat tehtävien jaosta ryhmäläisille
itsenäisesti.
o Ryhmä järjestää kirkkokahvit
o Ryhmät toimivat vuorollaan jokaisessa
jumalanpalveluksessa muutamaa poikkeusta, mm.
konfirmaatiojumalanpalveluksia lukuun ottamatta.
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”

Tämä asia saanut huomattavan osan myös lehdissä. Iso asia
teidän papiston osalta, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus
osallistua tällaiseen. Iso askel on otettu!
- Paula, seurakuntalainen -

2.4 Lapset

25

Haapajärven seurakunnan hankkeessa haluttiin alusta alkaen huomioida
myös lapset. Erityisesti on haluttu pohtia, miten voitaisiin lapsille ja
lapsiperheille osoittaa konkreettisesti, että lapset ovat aina tervetulleita
messuun. He ovat itse asiassa messun kunniavieraita, sanoohan
Vapahtaja itse: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä.
Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan
valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse."
Hankkeen kuluessa on tehty mm. seuraavaa:

o Jokaiseen jumalanpalvelusryhmään kuuluu myös lapsia.
o Joku lapsista soittaa kirkonkelloja ennen messun alkua.
o Lasten erityisenä tehtävänä on toivottaa kirkon ovilla
toiset lapset tervetulleiksi ja ojentaa heille ns. lasten
agenda, joka on yksinkertainen lasten
jumalanpalveluslehtinen. Esimerkki lasten agendasta on
tämän esityksen liitteenä.
o Joku lapsista lukee ennen messun raamatuntekstien
lukemista lyhyen luonnehdinnan päivän tekstien
sisällöstä.
o Lapset ovat usein mukana kantamassa kolehtia.
o Lapset jakavat ehtoollisen aikana kynttilöitä, jotka voi
sytyttää lähetyskynttelikköön.
o Kynttilöiden sammutus messun jälkeen kuuluu lasten
tehtäviin.
o Lasten mahdollisuutta osallistua ehtoolliselle on pidetty
esillä aktiivisesti. Seurakunta on mm. tehnyt esitteen
Lasten kanssa ehtoollisella sekä Lasten messupassin.
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”
Kyllä mä tämän jo osaan, sanoi 6-vuotias Petra suntiolle, joka
yritti selittää miten kolehti kannetaan. Ja niin Petra osasi, onhan
hän tottunut kirkossakävijä ja erikoistunut kolehdinkantoon sekä
kynttilöiden jakamiseen.
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2.5. Jumalanpalvelusten suunnittelu
Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnitteluprosessien todettiin pääosin
olevan kunnossa ja toimivia, joten niihin tehtiin ainoastaan pieniä
tarkennuksia. Seurakuntalaisten säännöllinen osallistuminen
jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen sen sijaan
luonnollisesti vaati rakenteen muuttamista tältä osin. Päätimme, että
vuorossa oleva jumalanpalvelusryhmä kokoontuu vajaata viikkoa
aikaisemmin siten kuin kohdassa 3 kuvataan. Osallisuuden vahvistamisen
vuoksi kaikki jumalanpalvelusryhmien jäsenet kutsutaan yhteiseen
kokoontumiseen kaksi kertaa vuodessa. Hankkeen alussa todettiin myös,
että seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmien
kokouksia on syytä laajentaa niin, että mukaan kutsutaan kaikkien
jumalanpalvelusryhmien kokoonkutsujat. Siten seurakunnan
jumalanpalvelussuunnitteluun sisältyvät seuraavat osat:
1. Kausisuunnittelu: Jumalanpalvelukset suunnitellaan Laboraohjelman avulla puolivuosittain. Suunnitelmaan merkitään
tavanomaisten tietojen lisäksi tekstinlukuvuorot
luottamushenkilöille sekä jumalanpalvelusryhmien vuorot.
Kausisuunnittelusta vastaa kirkkoherra. Suunnitelmasta
neuvotellaan muiden työntekijöiden kanssa työntekijäkokouksissa ja
sitä täydennetään tarvittaessa.
2. Kaikkien jumalanpalvelusryhmien jäsenet kutsutaan kahdesti
vuodessa yhteiseen kokoontumiseen, jossa pohditaan:
- Mikä on mennyt hyvin?
- Mihin meidän pitäisi kiinnittää vielä huomiota?
Lisäksi jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunta kokoontuu
tarkastelemaan suuntaviivoja 3 - 4 kertaa vuodessa. Tähän
kokoukseen kutsutaan tavallisesti mukaan myös
jumalanpalvelusryhmien vetäjät.
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”
Missä ikinä he kulkivat, siellä Jumalan valtakunnan siemenet
versoivat, usko syttyi, elämä kirkastui, mahdoton tuli
mahdolliseksi. He olivat todistajia ja kun heiltä kysyttiin, mistä
tämä valo loistaa, missä on tämän voiman lähde, he tiesivät, mitä
vastata ja mihin johdattaa ihmiset.
- Alexander Schmemann alkukirkon kristityistä -
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3. Yksittäisen messun suunnittelusta vastaa messua johtava
pappi, joka myös saarnaa messussa. Siten hän pystyy paremmin
hallitsemaan messun kokonaisuutta. Messua johtava pappi
kokoontuu messua edeltävänä maanantaina tunnin mittaiseen
neuvonpitoon vuorossa olevan jumalanpalvelusryhmän kanssa.
Kokoontumisen tarkoituksena on käytännön asioista
keskustelemisen lisäksi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Kokoontumisen sisältönä on:
- varmistaa, että kaikkiin tehtäviin on vastuunkantaja
- miettiä yhdessä esirukousaiheita
- keskustella yhdessä saarnatekstistä

4. Musiikkisuunnitelman laatii kanttori. Messua johtava pappi antaa
ehdotuksia yksittäisen messun virsivalintoihin.

30

”

Eikö kirkossa voisi olla myös nuorille samanlainen oma tila kuin
lapsille? Ei kirkossa tietenkään saa kännykkäpelejä pelata, mutta
joskus tekee mieli kommentoida kaverille vaikka saarnaa. Silloin
sitä pelkää, että on jonkun aikuisen silmätikkuna. Jos olisi oma
paikka, kirkossa voisi olla vapaammin.
- Nuorten ryhmän palaute –
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2.6. Yhteenvetoa
Kun Haapajärven seurakunta sitoutui kirkkohallituksen käynnistämän
Tiellä – på väg –jumalanpalaveluselämän kehittämishankkeen yhdeksi
hankeseurakunnaksi, halusi asiaa valmisteleva työryhmä ottaa
tarkasteluun koko seurakunnan jumalanpalveluselämän. Erityisesti
haluttiin kuitenkin pohtia, millä tavalla seurakuntalaisten osallisuus voisi
toteutua pyhäpäivien pääjumalanpalveluksissa. Konkreettiseksi
rakenteeksi luotiin kymmenen seurakuntalaisista koostuvaa
jumalanpalvelusryhmää, jotka toimivat jokaisessa messussa etukäteen
sovituissa tehtävissä. Aikaisempaa toimintaan verrattuna uutta on
nimenomaan rakenne ja seurakuntalaisten säännöllinen osallistuminen
jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen. Yhtenä mallina
Haapajärven seurakunnassa käytettiin Lundin Helgeandin seurakuntaan
luotua vastaavaa rakennetta ja siitä saatuja myönteisiä kokemuksia.
Seurakunnan hankkeessa haluttiin erityisellä tavalla huomioida myös
lapset, jotta he ja heidän vanhempansa tuntisivat olevansa tervetulleita ja
kotonaan jumalanpalveluksissa. Lapsille mietittiin luontevasti
jumalanpalveluksen kokonaisuuteen kuuluvia tehtäviä ja heitä kutsuttiin
mukaan jumalanpalvelusryhmien toimintaan. Lapset ovatkin erityisen
tärkeä osa uutta toimintamallia.
Hankkeen teologisina lähtökohtina ovat olleet Suomen evankelisluterilaisen kirkon uudistetun jumalanpalvelusoppaan käsite ”Jumalan
pelastavan läsnäolon juhlasta”, mutta toisaalta myös se keskustelu, jota
erityisesti Ruotsin kirkossa on käyty jumalanpalveluksen yhteisöllisestä
luonteesta. Tiellä – på väg –hankkeessa samaa sanoitetaan etsimällä
”hengellistä syvyyttä ja inhimillistä lämpöä”.
Hanke on vaikuttanut myös seurakunnan jumalanpalvelusten
suunnittelukäytäntöihin, jotta osallisuus voisi toteutua paremmin.
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”
Missä täällä on sen puheenvuorotuolin paikka?
- Martta, 6 vuotta -

3. Osallisuuden perusteita

33

3.1 Alttari ruokapöytänä
Hankkeeseen on liittynyt jatkuva jumalanpalveluksen teologinen
pohdinta, sillä jumalanpalveluselämää koskevat ratkaisut tarvitsevat
tuekseen teologista työskentelyä ollakseen kestäviä. Haapajärven
seurakunnan jumalanpalveluselämän kuvana on näky alttarista
ruokapöytänä ja kuva kirkosta kotina, jossa voimme kokoontua.
Ruokapöydässä on tilaa jokaiselle perheenjäsenelle, niillekin, jotka eivät
sillä kertaa ole päässeet paikalle ja niille, jotka eivät ole tahtoneet tulla.
Tyhjäkin paikka muistuttaa siitä, että jokaiselle seurakuntalaiselle on oma
paikkansa seurakunnan yhteisessä kokoontumisessa.
Kuva ruokapöydästä kertoo myös siitä, että jokainen voi tuoda yhteiseen
kokoontumiseen omat asiansa: arkipäivän ilot ja huolet sekä omat
lahjansa yhteiseen käyttöön. Tässä ruokapöydässä on paikka myös niille
seurakunnan jäsenille, jotka vaeltavat jo näkemisessä, sillä kaiken keskellä
on Kristus, joka yhdistää tämän maailman ja taivaan valtakunnan.
Sanassa ja ehtoollisella raja murtuu ja pääsemme osallisiksi taivaallisen
valtakunnan juhlasta samalla, kun saamme tuoda Kristukselle omat
ilomme ja surumme sekä kaiken sen, minkä keskellä seurakunta vaeltaa.
Kuva on pohjana sille näköalalle, joka etsii jumalanpalveluselämästä lisää
hengellistä syvyyttä ja inhimillistä lämpöä, mutta se kuvastaa myös
ajattelua, jonka mukaan jumalanpalveluksessa on oltava tilaa
seurakuntalaisten osallisuudelle ja toiminnalle. Jokainen halukas saa
palvella omilla lahjoillaan. Toisaalta on kuitenkin oltava tarkkaavainen,
ettei seurakuntalaisia arvoteta edes huomaamatta sen mukaan, miten he
osallistuvat jumalanpalvelusryhmien työhön. On tärkeää korostaa myös
sitä, mitä nimitämme kirkonpenkkitehtäväksi. Sekin on arvokasta ja
oikein, että istuu kirkonpenkissä vaikka takimmaisessa rivissä ja laulaa tai
on laulamatta.
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Ei jumalanpalveluksessa ole tylsää, koska siellä on niin hyvä
ilmapiiri. Ihmiset ovat iloisia ja pirteitä.
- Suvi, 10 vuotta -
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3.2. Keskeisiä käsitteitä
Haapajärven seurakunnan jumalanpalveluselämän kehittämisen keskeisiä
käsitteitä ovat:

o Moni tekee vähän sen sijaan, että harva tekisi kaiken.
o Aloita siitä, mitä sinulla jo on! Lähde liikkeelle niistä
seurakuntalaisista, jotka ovat aktiivisesti mukana. Pian
huomaat, että piiri laajenee vähitellen.
o Muistuta kirkonpenkkitehtävän tärkeydestä! Kirkon
penkissä istuminen vaikkapa viimeisessä penkkirivissä
mahdollisimman huomaamattomasti on yhtä arvokas
tehtävä kuin mikä tahansa muu tehtävä
jumalanpalveluksessa.
o Muista jälleennäkemisen ilo! Sen syntyminen edellyttää
jumalanpalvelusta, jossa on aina jotain tuttua ja turvallista.
Siksi jumalanpalvelusryhmien toimintakaan ei ole jotain
ylimääräistä ja harvoin toistuvaa, vaan normaali osa
jumalanpalvelusta.
o Lapset tuovat mukanaan lapsia ja nuoret toisia nuoria.
Hankkeen teologisia lähtökohtia voi etsiä myös Martin Modéuksen
Tukholman hiippakunnan synodaalikokousta varten kirjoittamasta kirjasta
”Mänsklig gudstjänst” (Modéus 2008). Modéus pohtii jumalanpalvelusta
suhteena ja riittinä. Hän kirjoittaa, miten jumalanpalveluksen täytyy
palvella kolmea suhdetta: suhdetta Jumalaan, toisiin ihmisiin ja ihmiseen
itseensä. Samoin jumalanpalveluksessa on hänen mukaansa kolme tasoa,
joiden täytyy olla yhteydessä toisiinsa. Nämä tasot ovat yksilö,
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Syksyllä 2011 toteutettiin ensimmäistä kertaa lähimmäisen
sunnuntai, johon otettiin aineksia Englannin kirkon Back to
Church Sunday –kampanjasta. Kirkkoon kutsuttiin ihmisiä joka
kotiin jaetulla kirkkoherran kirjeellä, lehtijutuilla, sosiaalisen
median kautta, jakamalla asiasta kertovia kortteja sekä
puskaradion kautta. Kirkkoon tuli n. 400 henkeä.
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seurakunta ja kirkko. Nykyisessä tilanteessa olisi priorisoitava
jumalanpalvelukseen kuuluvan seurakunta-tason pohdinta.
Jumalanpalvelusuudistuksen rinnalla tarvitaankin seurakuntauudistusta.
Oikeastaan voidaan sanoa, että jumalanpalveluksen uudistuminen
uudistaa myös seurakuntaa.

Tässä yhteydessä on mainittava, että Modéus painottaa sanojen förnyelse
ja förändring erilaisuutta. Kyse on nimenomaan uudistuksesta, joka
keskittyy sisäiseen, ei muutoksesta, joka kohdistuu ennen kaikkea
ulkoiseen rakenteeseen. Koska olemme yksilöinä kaikki erilaisia, olisi
jumalanpalveluksen seurakunta-tasolla annettava tilaa tälle erilaisuudelle.
Hänen mielestään jumalanpalvelukseen onkin syntynyt systeemivika, jota
ei voi korjata vaihtamalla tiettyjä osia, koska se ei paranna tilannetta.
Systeemivika ilmenee siinä, että se vieraannuttaa ihmisen
jumalanpalveluksesta antamalla tunteen siitä, että satunnainen
kirkossakävijä ei ole tervetullut. Systeemivika korjaantuu vain
paneutumalla perusteisiin eli siten, että jumalanpalveluksessa sallimme
elää ihmisyyttämme kokonaisvaltaisella tavalla. Siksi hän kaipaa
jumalanpalvelukseen inhimillistä lämpöä, osallisuutta ja jälleennäkemisen
iloa. Tämä jälleennäkemisen ilo voi syntyä vain tuttuudesta, kun messuun
tulija tunnistaa samankaltaisuuden aiempien kokemustensa perusteella.
Tämän peruskäsitteen tunnistaminen vapauttaa myös uusien ja erikoisten
temppujen ja kokemusten metsästyksestä. Normaali käsikirjan mukainen
messu kaikkine vaihtoehtoineen riittää. Samalla on luonnollisesti
varottava, ettemme jälleennäkemisen ilon sijasta rakenna
jälleennäkemisen surua, joka on todellinen vaara silloin, kun messun
suunnitteluun ja toteuttamiseen ei uhrata tarpeeksi voimavaroja.
Rutiininomaisesti toimitettu messu vieraannuttaa. Jos osallisuus ei
toteudu, myös jälleennäkemisen ilo katoaa. Mm. Modéuksen havaintojen
herättämän ruotsalaisen keskustelun lisäksi erityisesti englanninkielisessä
maailmassa käydään vilkasta keskustelua jumalanpalveluselämän
osallisuuden ja seurakunnan muuttumisen näkökulmasta (aiheesta esim.
Gray-Reeves & Perham 2011). Suomessa jumalanpalveluksen ja
seurakunnan olemuksen pohdintaan on tuoreella tavalla tarttunut mm.
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”

Adventtina 2012 otettiin kirkossa käyttöön kastepuu. Kasteen
toimittava pappi kertoo kastepuusta perheelle ja kutsuu heitä
seuraavan pyhän messuun. Vanhemmat, kummit tai esim.
isovanhemmat voivat kiinnittää kastepuuhun lehden, jossa on
kastetun nimi ja kastepäivä. Lehdet ovat puussa vuoden
kerrallaan.
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Åbo Akademin tutkija Patrik Hagman (Hagman 2013). Ei liene sattumaa,
että hän tulee juuri ruotsinkieliseltä puolelta. Haapajärven kokemusten
perusteella Modéuksen analyysi on oikea. Hänen kaipaamansa
inhimillinen lämpö, osallisuus ja jälleennäkemisen ilo voi toteutua vain
silloin, kun jumalanpalvelus ymmärretään konkreettisesti seurakunnan
omaisuudeksi.

3.3 Osalliseksi kutsuttu
Kun jumalanpalvelus ymmärretään koko seurakunnan omaisuudeksi, se
nostaa väistämättä esiin kysymyksen osallisuuden luonteesta. Millaista
osallisuutta tarkoitetaan? Mitä osallisuus oikeastaan perimmältään on?
Fredrik Modéus on hahmotellut osallisuuden eri puolet seuraavasti:
keskusteleva osallisuus, käytännöllinen osallisuus, edustuksellinen
osallisuus, osallisuus vallasta, näkökulman osallisuus sekä lahjoista
nouseva osallisuus (Modéus 2011). Seuraavassa tarkastellaan näitä
näkökulmia Haapajärven kokemusten valossa.

3.3.1 Keskusteleva osallisuus
Keskusteleva osallisuus tai dialoginen osallisuus tarkoittaa
jumalanpalvelukseen sisältyvän dialogiluonteen ottamista todesta.
Selebrantin sijasta pitäisi oikeastaan puhua jumalanpalveluksen
johtajasta, koska messun toimittaja on koko seurakunta. Dialogi käydään
toisaalta messua johtavan papin sekä messua viettävän seurakunnan
välillä ja toisaalta sanassaan ja sakramentissa läsnä olevan Kristuksen ja
Jumalan kansan välillä. Tämä dialogi on parhaimmillaan samanlaista
keskustelua, jota ystävät käyvät keskenään. Jumalanpalveluksen
kontekstissa se sitoutuu perinteisiin muotoihin ja sanoihin, jotka kantavat
toiseen todellisuuteen. Toisaalta sen täytyy antaa tilaa hyvällä tavalla
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Kirkossa otettiin käyttöön kastepuu adventtina 2012
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ilmenevälle spontaanisuudelle. Messun eri osien välillä voidaan esim.
antaa yksinkertaisia käytännöllisiä ohjeita. Ennen ehtoolliselle kutsumista
voidaan esim. sanoa lyhyesti, missä on tarjolla gluteenitonta
ehtoollisleipää tai että tänään käytetään jatkuvaa ehtoollispöytää. Myös
hiljaisuuden on palveltava dialogia. Hiljaisuus on dialogista silloin, kun se
antaa tilaa miettiä hetken juuri sanottua. Sen sijaan hiljaisuus, joka
syntyy vaikkapa siitä, että lukija kävelee kirkkosalin takaosasta
lukupulpettiin, ei palvele dialogia, vaan pysäyttää liikkeen. Keskustelevan
osallisuuden tarkoitus on varmistaa jumalanpalveluksen sujuva ja
luonnollinen eteneminen siten, että seurakunnasta ei tule vain kuulijaa ja
katsojaa sille, mitä pappi sanoo tai tekee. Tässä mielessä puhe
”kirkkovieraasta” tai ”sanankuulijasta” antaa täysin vieraan kuvan messun
luonteesta.

3.3.2 Käytännöllinen osallisuus
Tämä osallisuuden aspekti on ehkä kaikkein tavallisin ja ilmeisin
näkökulma osallisuuteen. Se tarkoittaa yksinkertaisesti, että kutsumme
mahdollisimman paljon seurakuntalaisia mukaan, jotta he voisivat
suunnitella ja toteuttaa jumalanpalvelusta yhdessä erilaisissa tehtävissä.
Käytännöllisen osallisuuden toteuttamiseksi on luotava rakenne, joka
kantaa. Mitä selkeämpi rakenne on, sen helpompaa ihmisten on tulla
mukaan toimintaan ja tehdä työtä yhdessä. Ilman selkeää rakennetta
seurakunnan työntekijät joutuvat aloittamaan osallisuuden rakentamisen
joka kerta ikään kuin alusta, kun suunnitellaan yksittäistä messua. On
pohdittava aina erikseen, ketä pyydetään lukijaksi, kolehdinkantajaksi ja
muihin messun tehtäviin. Selkeä rakenne vapauttaa ja antaa todellista
vastuuta seurakuntalaisille. Samalla se antaa mukana oleville
seurakuntalaisille valtuutuksen toimia: Tämä on meidän seurakuntamme
käytäntö.
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”
Lapsille on tarjolla oma messupassi, johon saa tarran jokaisesta
messukäynnistä. Kun kortti on täynnä, seurakunta lahjoittaa
oman virsikirjan. Monet nuoret ja aikuisetkin ovat halunneet
ottaa passin itselleen.

Haapajärven seurakunnan ratkaisuksi muodostuivat
jumalanpalvelusryhmät, joiden toimintaperiaate on kerrottu
edellä.
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3.3.3 Edustuksellinen osallisuus
Miksi ihminen voi kokea olevansa vieras jumalanpalveluksessa, vaikka
hänet olisikin toivotettu sinne tervetulleeksi? Yksi näkökulma vierauden
tunteeseen on samastumiskohteen puute. 80-vuotiaan on vaikea kokea
oloaan kotoisaksi nuorten messussa ja nuori aikuinen ei kenties tunne
oloaan kotoisaksi, jos messua ei ole viettämässä ketään toista hänen
ikäistään. Edustuksellinen osallisuus tarkoittaa siis, että
jumalanpalvelukseen osallistuja huomaa, että messun eri tehtävissä toimii
ihmisiä, joihin hän voi samastua erityisesti ikänsä puolesta. Haapajärven
jumalanpalvelusryhmiin pyrittiin saamaan mukaan mahdollisimman
monenikäisiä seurakuntalaisia, sekä miehiä että naisia. Jotta
edustuksellisuus voisi toteutua, pidettiin alusta lähtien tärkeänä, että
mukana on lapsia sekä nuoria. Erityisesti lasten mukanaolo on luonut
messun ilmapiiriin vapautta ja antanut myös aikuisille mahdollisuuden
tuntea olonsa enemmän kotoisaksi. Koska seurakunnassa vaikuttaa kaksi
voimakasta herätysliikettä, pidettiin myös tärkeänä saada mukaan
seurakuntalaisia näistä herätysliikkeistä. Palaute on ollut hyvin
myönteistä, sillä seurakuntalaiset ovat kokeneet, että monia
ennakkoluuloja ja raja-aitoja on murrettu, kun on saatu työskennellä
yhteisten asioiden eteen.
Nuorten saaminen mukaan on ollut kokemusten mukaan kaikkein
haastavinta. Jumalanpalvelusryhmien työskentelyyn osallistuminen on
kuulunut osaksi isoskurssia, mutta nuorten kokemukset tällaisesta
pakollisesta osallistumisesta eivät ole olleet aina myönteisiä. Jatkossa
onkin ajateltava nuorten osallisuuden toteumista enemmän
vapaaehtoisuuden pohjalta esim. nuorten messuryhmän avulla.
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”
13. sunnuntaina helluntaista on teksteinä
parantamiskertomuksia. Etukäteen ilmoitettiin, että erityisesti
tänä sunnuntaina rukoillaan messun esirukouksessa sairaiden
puolesta. Rukouspyyntöjä tuli postissa, sähköpostissa sekä
seurakunnan nettisivujen kautta. Lisäksi ihmiset saivat kirjoittaa
rukouspyyntöjä messun alussa. Kirkossa oli paljon sellaisia, joiden
perhepiirissä oli vakavasti sairaita.

3.3.4 Osallisuus vallasta
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Aito osallisuus ei synny pelkästään annettujen tehtävien toteuttamisesta.
Aitoon osallisuuteen täytyy sisältyä myös mahdollisuus päättää omaa
toimintaa koskevista asioista. Tämän osallisuuden rakentaminen on
vaikein osallisuuden rakentamisen aspekti. Vallan jakaminen edellyttää
sitä, että jonkun, tässä tapauksessa seurakunnan työntekijöiden ja
erityisesti pappien, on luovuttava suvereenin vallankäyttäjän osasta.
Jumalanpalvelusta johtavalla papilla ja vaikkapa kanttorilla tai suntiolla
säilyy edelleen koulutuksen kautta saatu asiantuntijuuden valta ja
vihkimyksen tuoma valta esim. toimittaa ehtoollinen, mutta osallisuuden
täysi toteutuminen edellyttää vallan jakamista hyvin monelle henkilölle.
Usein se edellyttää tietoista uudenlaisen keskustelukulttuurin luomista
seurakuntaan. Kuten muillakin osallisuuden alueilla, myös tällä alueella
on tärkeää luoda kantavia rakenteita. Haapajärvellä
jumalanpalvelusryhmien jäsenet voivat vaikuttaa omiin asioihinsa
yhteisissä kokoontumisissa, erityisesti yksittäisen messun
suunnittelukokouksessa sekä kaikkien jumalanpalvelusryhmien yhteisessä
kokoontumisessa, joista on kerrottu tarkemmin toisaalla. On tärkeää
huomata, että kaikkien jumalanpalvelusryhmien jäsenten yhteisessä
kokoontumisessa pääpaino ei ole päätöksenteossa, vaan yhteisessä
jakamisessa. Uusien asioiden ottaminen käyttöön edellyttää
yksimielisyyttä. Jos asiasta vallitsee kaksi mielipidettä, koko asia jätetään
hautumaan seuraavaan kertaan. Koska ristiriidat ja niiden ratkominen
eivät tässä tapauksessa palvele kokonaisuutta, ei ole myöskään tarvetta
käsitellä niitä asioita, joissa tunnutaan epäonnistuneen. Voiko messun
toimittamisessa edes epäonnistua?

3.3.5 Näkökulman osallisuus
Monet ihmiset sanovat, että vaikeinta messussa on tietää, milloin pitää
nousta seisomaan ja milloin saa istua. Entäpä miten ehtoollinen otetaan
vastaan? Jos polvet eivät kestä polvistumista, voiko silloin seisoa?
Tällaisten kysymysten taustalla on ajatus siitä, että kaikkien pitää toimia
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”
En muista, milloin kävin viimeksi jumalanpalveluksessa muutoin
kuin työn puolesta. Istun nytkin kotikirkkoni penkissä töiden
takia. On lähimmäisen sunnuntai. Päätän jäädä tilaisuuteen
loppuun asti, kun kiire ei tällä kertaa polta kantapäillä. Kutsuihan
seurakunta näkyvästi kaikkia mukaan tämän sunnuntain
messuun… Miksi minä yritän pidätellä itkuani? Kirkossa saa itkeä,
tuntea kaikkia niitä tunteita, mitä syvällä sisimmästä kumpuaa.
Kirkossa ei tarvitse puhua ääneen omasta surustaan, mutta ei
tarvitse olla myöskään yksin sen kanssa. Voi surra turvassa ja
saada lohtua oloonsa. vaikka vierustoveria ei tuntisi, hänestäkin
saa voimaa.
Kun kävelen ruskalehtien värittämää kujaa pitkin autolle,
hymyilen. Olo on rauhallinen, kaikki kiire tuntuu väistyneen pois
tieltäni. Taidan soittaa ystävälleni ja kysyä, miten hän jakselee,
kunhan pääsen töistä. Kun kiireiltäni en ole viikkokausiin ehtinyt
soittaa, vaikka olen monesti aikonut.
Ehkä ensi kerralla menen ehtoollisellekin. Taidan mennä.
- Elina, paikallislehden päätoimittaja pääkirjoituksessa –
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samalla tavalla ja kaiken pitää toistua saman kaavan mukaan.
Näkökulman osallisuus haastaa katsomaan asioita uudesta
näkökulmasta ja ehkä korvaamaan vanhan näkökulman uudella. Tässä
tapauksessa voisi haastaa keskustelemaan tapojen taustalla olevista
merkityksistä ja siitä, ovat tavat ihmistä vai ihminen tapoja varten?
Haapajärven hankkeessa olemme pyrkineet aktiivisesti kertomaan
seurakuntalaisille siitä, että tavat eivät ole itsetarkoitus. Olemme myös
huomanneet, että lapset ovat tässäkin hyviä opettajia. Lasten hiljainen
vaeltelu kirkossa on vapauttanut myös monia aikuisia. Toinen esimerkki
näkökulman osallisuudesta liittyy kieleen. Jos esirukouksessa
sisällytämme vaikkapa sairaisiin tai elämässään pettyneisiin kaikki
seurakuntalaiset, voi moni elämänsä onnelliseksi tunteva kokea
ulkopuolisuutta tai jopa syyllisyyttä omasta onnestaan. Samoin
saatamme rukoilla heidän puolestaan, jotka ovat sairaana jne. aivan kuin
meidän joukossamme ei sellaisia olisikaan. Jos sen sijaan suljemme
rukoukseen ”kaikki, ne jotka joukostamme ovat sairaana”, on näkökulma
jo toinen. Näkökulman osallisuudessa on siten kyse siitä, että olemme
valmiita nostamaan esille, keskustelemaan ja ehkä korvaamaan jollakin
uudella näkökulmalla asian, olettamuksen tai käytännön, joka ei palvele
tarkoitustaan. Emme tee ”kuten aina ennenkin on tehty”, jos se ei ole
tarkoituksenmukaista.

3.3.6 Lahjoista nouseva osallisuus
Lahjoista nousevassa osallisuudessa on luonnollisesti kyse sen
jakamisesta, missä itse kukin on hyvä. Aina nämä kyvyt eivät tule julki ja
yhteiseen käyttöön, vaan tarvitaan rohkaisua ja ehkä omien lahjojen
tietoistakin etsimistä. Yksinkertaisimmillaan lahjoista nouseva osallisuus
on lupa tehdä sitä, mitä tuntee osaavansa tai mihin on valmis.
Haapajärven seurakunnan hankkeessa olemme rohkaisseet
seurakuntalaisia lähtemään mukaan jumalanpalvelusryhmiin, mutta
tehtävät niissä jaetaan sen mukaan, mihin itse kukin tuntee olevansa
valmis. Joku mukaan lähtenyt on ilmoittanut haluavansa hoitaa vain
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Lasten ryhmän arviointi jumalanpalveluksesta
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”kirkonpenkkitehtävää”, mutta onkin muutaman kerran jälkeen
rohkaistunut kantamaan kolehtia ja vaikkapa lukemaan esirukousta tai
Raamatun tekstiä.

3.4. Yhteenvetoa
Haapajärven seurakunnan jumalanpalveluselämän kehittämisen
keskeisenä tavoitteena on ollut seurakuntalaisten osallisuuden
vahvistaminen jumalanpalveluselämässä. Teologinen lähtökohta tälle
osallisuudelle on ehtoollispöydässä. Kirkko on seurakunnan koti ja alttari
sen ruokapöytä, jossa jokaiselle on oma paikkansa. Tämä näkemys
sisältää myös ajatuksen siitä, että jokaiselle on oltava tilaa palvella niillä
lahjoilla ja valmiuksilla, jotka itse kukin on saanut. Voisimme puhua myös
armolahjoista. Osallisuus on kuitenkin varsin vaikeasti hahmotettava
yläkäsite, joka on purettava osiinsa. Siten voimme ymmärtää, mitä
seurakuntalaisten osallisuudella varsinaisesti tarkoitetaan.
Fredrik Modéus (Modéus 2011) jakaa osallisuuden seuraaviin käsitteisiin:
keskusteleva osallisuus, käytännöllinen osallisuus, edustuksellinen
osallisuus, osallisuus vallasta, näkökulman osallisuus sekä lahjoista
nouseva osallisuus. Yksi osallisuuden muoto on ”kirkonpenkkitehtävä”,
jonka toteutuminen vaatii käsitteen jatkuvaa esilläpitoa seurakunnan
elämässä. Osallisuuden yhtenä tärkeänä mittarina on helppo pitää
yksinkertaisesti sitä, millä konkreettisella tavalla erityisesti lasten ja
nuorten ääni kuuluu seurakunnan jumalanpalveluksessa.
Osallisuuden toteutuminen merkitsee myös sitä, että jumalanpalvelus
muuttuu koko seurakunnan omaisuudeksi. Se lähenee olemukseltaan ja
toteutukseltaan sitä, mitä Jumalanpalvelusten oppaassa tarkoitetaan
”Jumalan kansan” tai ”Jumalan pelastavan läsnäolon juhlana”.
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”

Tammikuussa pidetään kirjastopyhä, jolloin kirjallisuus
huomioidaan messussa ja kirkkokahvit juodaan lähellä
sijaitsevassa kirjastossa. Kirjastopyhä järjestettiin ensimmäistä
kertaa vuonna 2011 kirjaston aloitteesta.

4. Tiedotus
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Työryhmä piti alusta lähtien tärkeänä, että hankkeesta tiedotetaan
mahdollisimman paljon ja laajasti. Koko seurakunnan toiminnan ydin,
evankeliumin vieminen eteenpäin on luonteeltaan viestintää. Vaikka
jumalanpalveluselämä on tämän toiminnan keskipisteenä, siitä ei
useinkaan huomata tehdä lehdistötiedotteita tai painottaa sisäisen
tiedottamisen merkitystä myös jumalanpalveluselämän kohdalla.
Hankkeen kuluessa on käytetty mm. seuraavia tiedotuskanavia:
o Seurakunnan omat internetsivut sekä hankkeelle luodut omat
sivut, joille talletetaan kaikki hankkeen materiaali sekä mm.
saarnat
o Seurakunnan Facebook - ja Twitter –sivuilla kerrotaan
säännöllisesti jumalanpalveluksista ja kutsutaan ihmisiä mukaan
o Lehdistötiedotteet hankkeen edistymisestä ja erilaisista
näkökulmista jumalanpalvelukseen. Sisältö ja tapahtuman
merkittävyys ratkaisevat, lähetetäänkö tiedote vain
paikallislehdille ja –radioille vai lähetetäänkö se myös laajempaan
levitykseen. Usein lehdistötiedotteet on julkaistu melkein
sellaisenaan paikallislehdissä. Paikallislehtien lisäksi
maakuntalehdistä Keskipohjanmaa ja Kaleva ovat julkaisseet
toimittajan tekemiä suurempia juttuja hankkeesta. Syksyllä 2011
Kotimaa-lehti teki laajan artikkelin Haapajärven seurakunnan
jumalanpalvelusryhmien toiminnasta.
o Kirkkoherran lähettämät henkilökohtaiset kutsut
jumalanpalveluksiin ja pohdinnat jumalanpalveluselämän
merkityksestä: paastokirje työntekijöille ja luottamushenkilöille
keväällä 2011, kutsukirje perhekirkkoon lapsiperheille keväällä
2011, jokaiseen kotiin jaettu kutsukirje Lähimmäisen sunnuntain
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Kirkkokahvien merkitys yhteisöllisyyden luojana todettiin jo aivan
alussa, mutta miten parinsadan metrin päässä oleva
seurakuntatalo tuntui olevan liian kaukana. Joku
seurakuntalaisista ehdotti kuitenkin viimein, voisiko kirkkokahvit
järjestää kirkkosalissa messun päätyttyä? Miksi ei? Niinpä vanhan
puisen ristikirkon käytävälle asetetulle pöydälle katetaan
kirkkokahvit (ja tee), kun viimeinenkin messun virsi on laulettu.
Osallistuminen lähentelee usein sataa prosenttia messuun
osallistuneista.

messuun syksyllä 2011 ja 2012, lääninrovastina lähetetty
paastokirje rovastikunnan työntekijöille ja
luottamushenkilöille keväällä 2012 ja 2013.
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o Erilaiset esitteet: Paastosta pääsiäiseen, Lasten kanssa
ehtoolliselle
o Messuista kertovat lehtimainokset silloin tällöin

5. Arviointia
5.1 Väliarviointi
Kirkkohallitus pyysi Tiellä – på väg –jumalanpalveluselämän
kehittämishankkeeseen sitoutuneilta seurakunnilta väliarviointia
hankkeesta keväällä 2011. Vastauksessaan Haapajärven seurakunnan
työryhmä asetti seurakunnan jumalanpalveluselämän
kehittämishankkeelle seuraavat välitavoitteet:
jumalanpalvelusryhmät toimivat
kuoroista ja muusikoista on laadittu listat
suunnittelua on tarkennettu
lapset on huomioitu: leikkinurkka kirkossa, lasten agenda
säännöllisesti käytössä, lapset toimittajina
o jumalanpalveluselämän tapahtumista tiedotetaan
säännöllisesti lehdistölle
o toimivaa kouluyhteistyötä on vahvistettu
jumalanpalveluselämän suuntaan
o
o
o
o

Arvioinnin mittareiksi työryhmä asetti kesäkuussa 2011 seuraavat:
o jumalanpalvelusryhmien toimivuus
o työntekijöiden ja jumalanpalvelusryhmien jäsenten tunnot
o mistä seurakuntalaisten osallistuminen kertoo?
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”

Nuorten aloitteesta päätettiin yhdessä, että jokaiseen
jumalanpalvelusryhmään nimetään rippikouluvastaava.
Mieluiten hän saisi olla joku muutaman vuoden vanhempi nuori.
Rippikouluvastaavan tehtävä on ottaa messuun tulevat
rippikoululaiset vastaan, huolehtia rippikoulukorteista jne.

o
o
o
o

palaute seurakuntalaisilta
julkisuus
toimivatko uudet käytännöt jouhevasti?
muistamme armollisuuden, liian pian ei saa tehdä
johtopäätöksiä
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Asetetuilla mittareilla mitattuna maaliskuussa 2012 oli pääosin päästy
välitavoitteisiin. Muusikoista ei ollut vielä laadittu kattavaa listaa eikä
suunnittelussa ole vielä kaikilta osin päästy täsmälliseen käytäntöön.
Muut välitavoitteet olivat toteutuneet hyvin, jumalanpalvelusryhmien
osalta kiitettävästi. Jumalanpalvelusryhmien jäseniltä saatu palaute
kertoi yksimielisesti tehtävän saamasta arvostuksesta ja tärkeydestä.
Siitä kertoi myös se, että ryhmiin on tullut hankkeen kuluessa uusia
jäseniä. Yksi ryhmä oli muodostettu kokonaan uudestaan, koska
yhdyshenkilö halusi luopua tehtävästä henkilökohtaisista syistä. Muilta
seurakuntalaisilta saatu palaute oli ollut erittäin myönteistä. Kirkon
kynnyksen on koettu madaltuneen ja ilmapiirin olevan lämmin. Pientä
muutosvastarintaa oli alussa ollut tyyliin: ”Osaan minä virsikirjan itsekin
ottaa”.
Työntekijöiden kannalta ryhmien työskentely oli sujunut joustavasti.
Seurakuntalaiset ovat osoittaneet, että heille annettu luottamus ja vastuu
palkitsevat myös työntekijää. Organisointivaiheessa hanke työllisti
verrattain paljon, mutta ryhmien aloitettua työskentelynsä, ne osoittivat
toimivansa itsenäisesti.
Jumalanpalveluksessa kävijöiden määrän kasvattaminen ei ole mukana
hankkeiden tavoitteissa, koska työryhmä katsoi sellaisen tavoitteen
lähtevän väärästä päästä. Jos sen sijaan kävijämäärä kasvaa muiden
toimenpiteiden seurauksena, voimme ajatella, että on saavutettu jotakin
pysyvää.
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”

Sana on pysynyt samana!
- Palaute jumalanpalvelusryhmien yhteisessä kokoontumisessa -

5.2 Hankkeen loppuarviointia
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Pyhän kosketus – Elämä sallittu – Haapajärven seurakunnan
jumalanpalvelushanke on muuttanut näkyvästi ja perusteellisesti
seurakunnan jumalanpalveluselämää. Avainkäsitteenä ollut osallisuus on
toteutunut erityisesti seurakuntalaisten muodostamien
jumalanpalvelusryhmien kautta. Kun ryhmät aloittivat toimintansa
syksyllä 2011, oli kymmenessä ryhmässä jäseniä yhteensä 80. Kevääseen
2013 ryhmien jäsenten lukumäärä oli kasvanut jo yli sataan. Ryhmissä on
mukana kaikenikäisiä seurakuntalaisia, myös lapsia ja jonkin verran
nuoria. Tulevaisuuden haasteena on kuitenkin saada mukaan enemmän
nuoria sekä muutamia kokonaisia perheitä. Tällöin edustuksellinen
osallisuus voisi toteutua täydesti.
Jumalanpalvelusryhmien toiminta on muuttanut seurakunnan
jumalanpalveluskäytäntöjä pysyvästi. Sekä työntekijät että mukana
olevat seurakuntalaiset ovat hyvin yksimielisiä siitä, että paluuta entiseen
ei ole. Kyseessä ei ole kokeilu, vaan pysyväksi muotoutunut seurakunnan
kulttuuri ja työtapa. Jumalanpalvelus on koko seurakunnan omaisuutta.
Vaikka tavoitteisiin ei sisältynyt jumalanpalveluksen kävijämäärien
tietoinen kasvattaminen, on kävijätilastoja luonnollisesti seurattu
hankkeen kuluessa. Päiväjumalanpalveluksissa kävijöiden määrä
Haapajärvellä on kasvanut hieman kolmena vuonna peräkkäin, mutta
vuonna 2012 kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 19 %. Vuoteen
2010 verrattuna päiväjumalanpalveluksiin osallistuminen kasvoi 24 %.
Mainittakoon, että jumalanpalvelusryhmien toiminta alkoi 1.9.2011.
Kasvu keskittyi ennen kaikkea ns. tavallisiin pyhäpäiviin. Erityisesti on
huomioitava, että sellaisten jumalanpalvelusten määrä, joihin osallistui
alle 50 henkeä, oli vuonna 2012 kaikista päiväjumalanpalveluksista 14 %,
kun vastaavat määrät olivat 32 % (2009), 30 % (2010) sekä 24 % vuonna
2011.
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Taulukko: alle 50:n, 50-100:n ja yli 100:n hengen jumalanpalvelukset prosentteina
kaikista vuoden päiväjumalanpalveluksista.
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Hankkeen kuluessa seurakunnan jumalanpalveluskeskeisyys on
vahvistunut. Jumalanpalvelusta käsitellään säännöllisesti työntekijöiden
kokoontumisissa sekä hallintoelinten kokouksissa. Suunnitteluun ja
arviointiin käytetään selkeästi enemmän aikaa kuin ennen. Suunnittelu
näkyy mm. siinä, että esirukous valmistellaan jokaista messua varten
erikseen.

Haapajärven hanke on huomioitu myös valtakunnallisesti, sillä erityisesti
papisto on saanut kutsun esitellä seurakunnan kokemuksia mm. Papiston
päivillä Helsingissä, Kirkon koulutuskeskuksessa, valtakunnallisen
hankkeen kirkkoherraseminaarissa, Oulun hiippakunnan kirkkoherrojen
kokouksessa sekä hankkeen hiippakunnallisissa tapaamisissa. Lisäksi
hanketta on esitelty mm. Mustasaaren, Iisalmen rovastikunnan
seurakuntien, Ylivieskan, Nivalan, Toholammin, Oulujoen, Tuiran sekä
Kälviän seurakunnan edustajille. Haapajärven kokemukset ovat siten
saaneet palvella myös kokonaiskirkkoa.
Seurakunnan jumalanpalveluselämästä on hankkeen aikana kirjoitettu
lukuisia uutisia ja lehtiartikkeleita mm. Kotimaahan, Kalevaan,
Keskipohjanmaahan, Pyhäkoulu- ja Lähettäjä-lehtiin sekä paikallislehtiin.
Hankkeen sisällöllinen loppuarviointi toteutettiin pääasiassa
jumalanpalvelusryhmien yhteisessä kokoontumisessa huhtikuussa 2013.
Loppuarvioinnissa oli mukana n. puolet kaikista
jumalanpalvelusryhmäläisistä. Arvioinnissa keskityttiin kahteen
kysymykseen:
o Missä olemme onnistuneet?
o Mitä meidän täytyy kehittää?
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Taulukko: Päiväjumalanpalveluksiin osallistuneet Haapajärven seurakunnassa

Ryhmien työskentely toi esiin seuraavaa:
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o Jumalanpalvelusryhmät ovat vakiintuneet
o Ihmiset ovat sitoutuneet eikä into ole laantunut
o Ryhmien toiminta on lähentänyt ihmisiä toisiinsa, on
solmittu jopa uusia ystävyyssuhteita
o Jumalanpalvelus ja seurakuntaelämä ovat tulleet
läheisemmiksi
o Yhteisöllisyys on lisääntynyt konkreettisten kohtaamisten,
mm. etukäteiskokoontumisten ja tervetulotoivotusten
myötä
o Joka pyhä pidettävät kirkkokahvit ovat tärkeä osa
yhteisöllisyyttä, moni yksinäinen saa vaihtaa kuulumisia
o Saa osallistua omana itsenään, saa olla myös väsynyt
o Jäykkyys on vähentynyt, ilo ja välittömyys lisääntynyt
o Messun kävijämäärät ovat kasvaneet
o Lasten ja nuorten mukanaolo on tärkeää ja tuonut uusia
näkökulmia
o Yhdessä tekeminen seurakunnan työntekijöiden ja
seurakuntalaisten kesken on lisääntynyt
o Ryhmän ääni on kuulunut mm. esirukouksissa
o Ehtoolliselle osallistuminen on tullut luontevammaksi
o Mielenkiinto messua kohtaan on lisääntynyt
o Sana on pysynyt samana
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Voi osallistua omanlaisenaan, jumalanpalvelus ja
seurakuntaelämä ovat tulleet läheisemmiksi.
- Palaute jumalanpalvelusryhmien yhteisessä kokoontumisessa -

6. Jumalanpalveluksen muuttuminen muuttaa
seurakuntaa - yhteenvetoa
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata prosessia, joka johti
Haapajärven seurakunnassa seurakuntalaisten osallisuuden kasvamiseen
jumalanpalvelusryhmien kautta. Samalla osallisuuden käsite pyrittiin
purkamaan osiinsa, jotta sinänsä vaikeasti hahmotettava käsite saisi
konkreettisemman muodon. Osallisuuden hahmottamisessa käytettiin
ruotsalaisen Fredrik Modéuksen jaottelua seuraaviin alakäsitteisiin:
keskusteleva osallisuus, käytännöllinen osallisuus, edustuksellinen
osallisuus, osallisuus vallasta, näkökulman osallisuus sekä lahjoista
nouseva osallisuus. Osallisuuden alakäsitteiden tarkasteleminen ja
erityisesti jumalanpalvelusryhmiin kuuluvien palaute kertovat
seurakuntalaisten osallisuuden kokemuksen selvästä vahvistumisesta
projektin aikana.
Haapajärven seurakunnan jumalanpalveluselämän kehittämishanke liittyi
valtakunnalliseen Tiellä – på väg –jumalanpalveluselämän
kehittämishankkeeseen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteet
inhimillisen lämmön ja hengellisen syvyyden lisääntymisestä ovat
vaikeasti ellei jopa mahdottomia mitata. Haapajärven seurakunnan
kokemukset jumalanpalvelusryhmien työskentelystä osoittanevat
kuitenkin jotain tavoitteiden toteutumisesta. Erityisen merkittäväksi
koettiin lasten näkyvä rooli jumalanpalvelusten toteuttamisessa, sillä sen
koettiin vapauttavan myös aikuisia. Vaikka Haapajärven hankkeen
tavoitteisiin ei sinänsä kuulunut jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän
kasvattaminen, selvästi mitattavat tilastot osoittavat kuitenkin
kävijämäärien huomattavaa kasvua.
Kokemukset viitoittavat jatkamaan samalla tiellä, jolla olemme vasta
alkutaipaleella. On varmaa, että jumalanpalveluksen muuttuminen
merkitsee vähitellen koko seurakunnan muuttumista, jos ajattelemme,
että seurakunta on olemukseltaan jumalanpalvelusyhteisö. Jos keskus eli
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Herra, meidän on tässä hyvä olla.
- Pietari -
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jumalanpalvelus muuttuu, se heijastuu Haapajärven kokemusten
mukaan vähitellen myös muuhun seurakuntaelämään.
Jumalanpalveluksen olemuksen pohdinta johtaa väistämättä pohtimaan
sitä, mikä on kirkko- ja seurakuntakäsityksemme lähtökohta? Viime
aikoina keskustelu kirkon ja seurakunnan olemuksesta onkin hiljalleen
virinnyt mm. Tiellä – på väg -hankkeen sekä seurakuntarakenteen
muutosprosessin myötä. Mielenkiintoisia aineksia keskustelulle antaa
Patrik Hagmanin tulkinta amerikkalaisten John Howard Yoderin ja Stanley
Hauerwasin ekklesiologiasta (Hagman 2013). Hauerwasin ajatus siitä,
että eukaristia synnyttää kirkon, antaa uuden näkökulman nykyiseen
ajankohtaiseen keskusteluun ja tukee ajatusta siitä, että nimenomaan
jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän lähtökohta ja
tunnusmerkki. Kirkkohallituksen linjauksessa seurakuntarakenteiden
kehittämiseksi seurakunta määritellään juuri jumalanpalvelusyhteisön
kautta. Tämän linjauksen kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa 2013.

Haapajärven seurakunnan hankkeessa teologisena lähtökohtana
seurakunnasta on kodin ruokapöytä, jota kirkossa edustaa alttari.
Haapajärven Kristuksen kirkastumisen kirkon alttariin kuuluu olennaisesti
alttaritaulu, joka kuvaa Kirkastusvuoren tapahtumia. Pietari ja muut
opetuslapset olisivat halunneet rakentaa Kirkastusvuorelle majoja, koska
siellä oli hyvä olla. Evankelistat kuitenkin toteavat, miten Pietari ei
tiennyt, mitä sanoi. Kirkastusvuorelle ei voinut jäädä, vaan sieltä oli
lähdettävä eteenpäin, ihmisten keskelle. Kirkastusvuori jää taakse ja
edessä avautuu Jerusalemiin vievä tie. Se on palvelun tie, joka vie kohti
ihmisten arkista elämää iloineen ja kipuineen. Jerusalemin tie on myös se
tie, joka vie Golgatalle ja pääsiäisaamun puutarhahaudalle, palvelemaan
loppuun saakka.
Messun lopussa Jumalan kansa lähetetään Kirkastusvuorelta eteenpäin
ihmisten keskelle. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Messu
ei siis lopu kirkon seinien sisäpuolelle, vaan jatkuu arjen
jumalanpalveluksena ihmisten keskellä. Kyseessä on kutsumus ja työ,
joka on Jumalan lahjaa. Siksi jumalanpalvelus jatkuu kirkon seinien
ulkopuolella arjen jumalanpalveluksena.
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Amerikkalainen katolinen maallikko Gregory F. Augustin Pierce
tarkastelee messua Pyhän ja inhimillisen kohtaamisena
lähettämisen näkökulmasta (Pierce 2007). Greg Pierce tuo hyvin esille
myös luterilaisesta teologiasta tunnetun ajatuksen arjen keskelle
ulottuvasta jumalanpalveluksesta, missä jumalanpalveluksen käsite
ulotetaan koskemaan kaikkea arkista työtämme. Ihminen palvelee
Luojaansa ja lähimmäistään niillä lahjoilla, joita Jumala on hänelle
antanut, mutta tämänkin arkisen jumalanpalveluksen täytyy saada
rakennuspuita ja käyttövoimaa kristittyjen yhteisestä kokoontumisesta ja
armonvälineistä, jotka ovat siellä tarjolla. Tämä arjen jumalanpalveluksen
ja erityisen jumalanpalveluksen eli messun yksi leikkauspiste on
lähettäminen: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Se
tarkoittaa, että meidät lähetetään maailmaan, mutta samalla kutsutaan
takaisin. Jumalanpalvelus on siis samalla viikon kahdeksas, mutta myös
ensimmäinen päivä. Sunnuntai on sekä lähettämisen että pääsiäisen,
kutsumisen, ilon ja ylösnousemuksen, uuden elämän ensimmäinen päivä.

Greg Pierce piirtää kuvan eukaristiasta tämän työn evankeliumin
kulminaatiopisteenä. Eukaristiassa Kristus ei tarjoile meille vehnänjyviä ja
viinirypäleitä, vaan leipää ja viiniä, joihin tarvitaan ihmisen työtä. Leivässä
on mukana viljelijän työ, jyvien jauhaminen jauhoiksi ja lopulta leipurin
kätten työ. Viinin kasvattaminen puolestaan vaatii runsaasti työtä ja
tietoa, jotta rypäleistä saadaan juuri tietynlaista hyvää viiniä. Me
tarjoamme siis messussa kättemme työn leivän ja viinin muodossa, mutta
samalla tuomme sinne kaiken arkisen työmme, ihmiset, joita olemme
kohdanneet sekä ilomme ja huolemme. Eukaristia on merkki siitä, että
Kristus hyväksyy tämän työmme, koska hän itse sitoutuu leipään ja viiniin
ja muuttaa sen taivaan ruoaksi. Kristus sanoo: Tulkaa minun luokseni,
kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon (Mt.
10:28). Olemme siis tehneet jo kaiken ja nyt on aika levähtää. Toisaalta
me emme kuitenkaan ole vielä tehneet kaikkea, sillä meidät lähetetään
jälleen matkaan. Tämä jännite: olemme jo tehneet tarpeeksi, nyt on
levon aika – ja toisaalta emme ole vielä tehneet kaikkea, meidät
lähetetään, on myös kuva kodista, jossa saa levähtää, mutta josta
kuitenkin lähdetään taas eteenpäin.
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JUMALANPALVELUSRYHMÄN VALMISTAUTUMINEN
PYHÄPÄIVÄ
Nimi ____________________________________ Aihe __________________________________________
Vastuussa oleva pappi _____________________________________________________________________
Avustava pappi, diakoni tai nuorisotyönohjaaja _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Kanttori __________________________________________________________________________

Suntio __________________________________________________________________________
Avustajien vastaava ________________________________________________________________
Lapsivastaava ____________________________________________________________________
Kuoro ___________________________________________________________________________
Muu musiikki _____________________________________________________________________

ENNEN JUMALANPALVELUSTA
Kirkkokahvit _____________________________________________________________________________
Seurakuntatalo/sakasti/joku muu, mikä _______________________________________________________
Virsikirjojen/ohjelmalehtisten jako ___________________________________________________________
Lasten ohjelman jako ______________________________________________________________________
(joku lapsiavustajista)

I JOHDANTO
Kulkue alkuvirren aikana
Risti ____________________________________________________________________________________
Kynttilät ________________________________________________________________________________

Evankeliumikirja
__________________________________________________________________________
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II SANA
Tekstien esittely __________________________________________________________________________
(joku lapsiavustajista)
Vanhan testamentin tekstin lukija ____________________________________________________________
Epistolan lukija ___________________________________________________________________________
Esirukouksen lukija/lukijat __________________________________________________________________
Muistokynttilän sytyttäjä ___________________________________________________________________

III EHTOOLLINEN
Kolehdinkantajat _________________________________________________________________________
Ehtoollisenjakajat _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

IV LÄHETTÄMINEN
Kulkue on / ei ole
Jos kulkue on, siinä on sama järjestys kuin alussa.

JUMALANPALVELUKSEN JÄLKEEN
Vastuu kirkkokahvien loppujärjestelyistä ______________________________________________________

LIITE 2
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Kari Tiirola:
Referaatti Fredrik Modéuksen kirjasta Mod att vara kyrka –om
församlingsbygge och kyrkans identitet (Verbum 2005)
Fredrik Modéus toimii Ruotsin kirkon Helgeandin seurakunnan
kirkkoherrana Lundissa. Hän on paneutunut erityisesti kysymyksiin, jotka
koskevat seurakunnan ja jumalanpalveluselämän kehittämistä.
Virkavapaalla ollessaan hän on tutkinut samoja aiheita Lundin
yliopistossa. Käsiteltävänä olevan kirjan lisäksi hän on julkaissut mm.
teoksen Längta efter liv – Församlingsväxt i Svenska kyrkan (Verbum
2010)
KIRKKONA OLEMISEN ROHKEUS
Elävän seurakunnan etsintä
Ruotsin kirkon kohtalonkysymys on juuri nyt elinvoimaisten
jumalanpalvelusyhteisöjen luominen. Siinä työssä täytyy ottaa huomioon
viihdyttämisen halu, anonymiteetin ongelma, keskeisten ja kehällisten
asioiden sekoittaminen sekä vähemmistön ja enemmistön suhde. Täytyy
myös tietää, mikä seurakunta on. Kysymys kirkon identiteetistä on
kohtalonkysymys.
Minne jumalanpalvelusta viettävä seurakunta katosi?
Jumalanpalvelusta viettävä seurakunta on joutunut taka-alalle Ruotsin
kirkon elämässä. Yksi syy siihen on, että moni vaikutusvaltainen teologi ja
kirkon työntekijä on kuluneena vuosisatana rakentanut teologisen
pohdintansa muiden painopisteiden varaan. Vuosisadan alussa
rintamasuunta oli käännetty vasten kasvavaa vapaakirkollisuutta. Sekä
J.A.Eklund että Einar Billing vaikuttivat siihen suuntaan, vaikkakin heidän
ohellaan myös muunlaisia teologeja nousi esiin. Edellytettiin uskovien
näkyvää yhteisöä, mutta sellainen ajatus ei koskaan tullut pääasialliseksi
käsitykseksi. 1900-luvun puolivälissä voitti alaa demokraattisesti ohjattu
kansankirkollisuus. Avainsanoja olivat edustuksellisuus ja demokratia.
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Esimerkiksi Karl-Manfred Olssonin näkynä oli vahvistaa Ruotsin
kansan sitoutuneisuutta kirkkoonsa. Sekularisoituneille piti antaa
selvempi rooli kirkossa. Jumalanpalvelusta viettävä seurakunta joutui
pois keskuksesta.

Gustaf Wingrenille tällainen demokratia ei ollut pääasiallinen kysymys. Se
oli kuitenkin varteenotettava näkökulma, koska se rajoitti ammattilaisten
ylivaltaa ja oli turva eristyneisyyttä vastaan. Maallikot tuovat mukanaan
tavallisen elämän kirkon elämän sisällöksi. Sekä Wingrenin
luomisnäkemyksen että kirkkonäkemyksen taustalla on halua suuntautua
pois eristetystä ja lahkonomaisesta kristittyjen yhteydestä.
60-luvun puolivälistä eteenpäin Arne Palmqvist esitti väitteen, jonka
mukaan jokainen rajanveto sisältää luopumisen itse
kansankirkkoajatuksen ytimestä. Billingin tapaan Palmqvistilta löytyy
selvä rintama vapaakirkollisuutta vastaan. Eklundin ja Olssonin tapaan
hän pitää koko Ruotsin kansaa kirkon subjektina. Jumalanpalvelusta
viettävien joukko ei ole kovin kiinnostava osatekijä kirkon
kokonaiskuvassa.
Palmqvistin piispakollega Bengt Wadensjö puhuu ”sakramentaalisesta
kansankirkosta”. Hän löytää pääasialliset vastustajansa 1700-luvun
pietismin edustajista. Hänen credostaan, joka kuuluu: ”Minä uskon
kansankirkkoon”, ei löydy sijaa uskonnolliselle elitismille. Wadensjö
puolustaa avoimuutta. Kirkko ei saa vetäytyä hurskaiden joukkoon.
Piispa Ragnar Persenius ottaa välittäjän aseman kirkon
identiteettikeskusteluun. Hän ottaa lähtökohdakseen
kansankirkkoperinteen, mutta hyväksyy ehdottomasti myös
sakramentaalisen kirkkonäkemyksen. Hän painottaa, että sekä toiminta
että yhteisöllisyys ovat perustavia kirkon identiteetille. Armon tarjous
täytyy luonnollisesti myös ottaa vastaan. Tulevaisuuden kansankirkon
täytyy nähdä uskonyhteyden tarve seurakunnassa.
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Modéus luonnostelee lopuksi kirkkonäkemystä, jonka Thomas
Ekstrand on esitellyt. Hän sitoo yhteen ajatukset kirkosta
armonhoitolana sen tehtävään julistaa sovitusta sekä palveluun
suuntautuvan kansankirkkoajatuksen, missä ihmisten hyvän elämän eteen
tehtävä työ on kaiken keskus. Kirkko-organisaatioon tunnetaan vain
rajallista kiinnostusta. Kirkko tulee näkyväksi kaikkialla, missä ihmiset
tekevät työtä oikeudenmukaisuuden eteen, elävät oikeudenmukaisessa
suhteessa toisiinsa nähden ja missä ihmisille tarjotaan ja ihmiset tarjoavat
toisilleen sovitusta.
Päälinjaan on muodostettu säännöllisesti variaatioita, jotka ovat usein
teoreettisen reflektoinnin ja toimivan pastoraalisen käytännön
yhdistelmiä. Näitä variaatioita ovat kehitelleet mm. Gustaf Aulén, Gunnar
Rosendal, Bo Giertz, Margit Sahlin, Per-Olof Sjögren, Rune Klingert,
Caroline Krook, Dag Sandahl, Leif Norrgård, Ninna Edgardh Beckman sekä
joukko seurakuntia, joissa elävä jumalanpalveluselämä alkaa voittaa alaa.
Uudestaan löydetty ajatus Jumalan kansasta
Meidän täytyy löytää uudestaan raamatullinen ajatus Jumalan kansasta.
Sen avulla löytyy hyvä tasapaino rajallisuuden ja avoimuuden välillä.
Kolmella luonnehdinnalla Jumalan kansasta on suunta sisäänpäin:
Olemme valittu, yhteen kokoontunut ja vapautettu kansa. Kolme muuta
luonnehdintaa avautuvat ulospäin: Olemme lähetetty, hajaantunut ja
palveleva kansa. Ajatus Jumalan kansasta auttaa välttämään hailakan ja
tarkoituksettoman viihdyttämisen halun seurakuntatyössä. Se antaa
tarvittavaa dynaamisuutta itseymmärrykseen.
Korosta yhteyttä
Modéuksen mukaan erityisesti yhteyttä on tähdennettävä, kun
rakennetaan Ruotsin kirkon seurakuntia. Kommuunioeklesiologia on hyvä
inspiraation lähde tässä työssä. Se on oppi kirkosta, jossa yhteisöllisyys
on ymmärryksen avain, koodi, jonka avulla ymmärretään, mikä kirkko on.
Kun yhteisöllisyys sallitaan, korostuu anonymiteetin ongelman
ratkaisemisen tärkeys. Emme muodosta ulossulkevaa, vaan tervetulleeksi
toivottavan yhteisön.
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Aloita jumalanpalveluksesta
Seurakunnassa tehtävän työn täytyy alkaa yhdessä vietetystä
jumalanpalveluksesta. Liturgian teologia auttaa ymmärtämään, että
liturgia on teologiaa eikä uskoa voi olla olemassa ilman
jumalanpalvelusta. Jumalanpalvelusta viettävä on ensisijainen teologi
kun taas Jumalan kohtaamisesta saadun kokemuksen reflektointi on
ymmärrettävä vasta sekundääriseksi teologiaksi. Jos otamme liturgisen
teologian vakavasti, emme joudu niin helposti eksyksiin perifeeriseen
yhteiskuntakeskustelun viidakkoon. Jumalanpalvelus ottaa jälleen
paikkansa keskuksessa.

Lähde liikkeelle vähemmistöstä
Pastoraalisessa työssä täytyy ottaa lähtökohdaksi jumalanpalvelusta
viettävä seurakunnan vähemmistö. Siten voimme välttää käsityksen, että
seurakunta olisi olemassa yksittäisten ihmisten pätemistä varten. Samalla
voimme taistella sellaista kasvatusihannetta vastaan, joka perustuu uskon
järkiperäistämiseen. Vähemmistöstrategia kunnioittaa sitä, että
enemmistö ei halua olla mukana. Se ottaa paikalla olijat vakavasti ja
tekee kristillisestä yhteiselämästä todellisen vaihtoehdon niille, jotka
etsivät.
Jälleennäkemisen ilo
Seurakunnan muodostavat ennen kaikkea ihmiset, jotka viettävät yhdessä
jumalanpalvelusta. Se tarkoittaa, että jumalanpalvelus on
seurakuntaelämän keskus ja seurakunnan kehittäminen edellyttää
jumalanpalveluksen kehittämistä. Identiteetin vuoksi on tärkeää, että
seurakunta viettää yhtä yhteistä jumalanpalvelusta. Muutoin seurakunta
ei ole kokoontuva ja lähetetty seurakunta, vaan ainoastaan erilaisiin
ohjelmiin jaettu seurakunta.
Modéuksen omassa Helgeandin seurakunnassa ajatellaan, että
jumalanpalvelus on jumalanpalvelusta viettävän seurakunnan
omaisuutta. Vain turvallinen seurakunta voi kantaa satunnaista
jumalanpalveluksessa kävijää. Turvallinen olo syntyy sellaisessa

jumalanpalveluksessa, missä annetaan mahdollisuus löytää jotain
tuttua. Siksi jälleennäkemisen ilo on tärkeä työväline, kun
työskennellään jumalanpalveluksen kehittämiseksi.
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Helgeandin seurakunnan jumalanpalvelus on samankaltainen
sunnuntaista toiseen. Messua vietetään aina sekä työskennellään
pedagogisesti, jotta mahdollisimman monen olisi mahdollista löytää
ehtoollispöytään. Näemme myös suurena haasteena työskennellä sen
eteen, että lapsilla olisi tehtäviä seurakunnan yhteisessä
jumalanpalveluksessa.
Ruotsin kirkossa tehdään tällä hetkellä eniten työtä jumalanpalveluksen
muodon kehittämiseksi. Sen sijasta meidän pitää Modéuksen mukaan
käyttää eniten voimavaroja osallisuuteen liittyvien kysymysten
käsittelyyn. Kaikki kasvavat jumalanpalvelusta viettävät yhteisöt Ruotsin
kirkon sisällä työskentelevät tänään juuri osallisuuteen liittyvien
kysymysten parissa.
Harvat eivät tee kaikkea, monet tekevät jotakin
Helgeandin seurakunnassa jumalanpalvelukseen liittyvä osallisuus on
tärkeä työskentelymetodi. Sen organisoinnin perusperiaatteena on:
monet tekevät jotakin sen sijaan, että tyytyisimme siihen, että harvat
tekevät kaiken. Osallisuuteen keskittyvässä työskentelyssä on erotettava
osallisuus dialogiin, osallisuus käytäntöön ja osallisuus edustamiseen.
Seurakuntatyössä on kyse ennen kaikkea siitä, että harjoitumme
näkemään mahdollisuuksia ja olemaan konkreettisia.
Suurin osa siitä työstä, joka Helgeandin seurakunnassa koskee
osallisuutta, on työskentelyä jumalanpalvelusryhmien kanssa. Modéus
luettelee seitsemän tärkeää avainta toimivaan osallisuuteen: 1.
aloittaminen sillä, mitä jo on olemassa, 2. toimivien struktuurien
luominen, 3. rakentaminen jälleennäkemisen ilon ympärille, 4. sen
huomaaminen, ketä pitää pyytää mukaan, 5. henkilökohtainen
pyytäminen mukaan, 6. täytyy varoa kuormittamasta ihmisiä liikaa ja 7.
samalla täytyy nostaa niiden arvostusta, jotka jo ovat toiminnassa
mukana. (Ruotsissa on monissa seurakunnissa toimiva

kirkkoväärtijärjestelmä. Meillä kannattaa ottaa huomioon
tehtäviin halukkaat luottamushenkilöt)
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Helgeandin seurakuntaan perustettiin viisi jumalanpalvelusryhmää, jotka
koostuvat seurakuntalaisista. Ryhmät toimivat vuorollaan jokaisessa
jumalanpalveluksessa. Jokaisella ryhmällä on yhteyshenkilö, joka vastaa
ryhmän toiminnasta. Ryhmien tehtävät ovat:
1. Huolehtivat kirkkokahveista
2. Jakavat kirkon ovilla tarpeelliset agendat yms. seurakuntalaisille
3. Kantavat kulkueessa evankeliumikirjan, viinikannun ja leivän
4. Tekstinluku
5. Lasten hakeminen kirkosta seurakuntatalon pyhäkouluun saarnan
ajaksi
6. Kirjoittavat ja lukevat esirukouksen
7. Kantavat kolehdin
8. Ovat jakamassa ehtoollista
Lisäksi erilliset lapsiavustajat jakavat lasten agendan kirkkoon tuleville
lapsille ja joku lapsista lukee lukukappaleiden edellä lyhyen
luonnehdinnan päivän aiheesta. Selebrantti tapaa
jumalanpalvelusryhmän n. viikkoa ennen messua. Tapaamisessa käydään
läpi messun toimittamista koskevat käytännön asiat pysyvän listan
mukaan.
Vain mielikuvitus asettaa rajat
Jumalanpalvelusta ja osallisuutta koskevan työskentelyn toinen osa
käsittelee muita liturgisia tehtäviä. Kahden eri osallisuuteen perustuvan
mallin yhdistelmä tekee struktuurista dynaamisen.
Helgeandin seurakunnassa on seurakuntalaisista koostuvien
jumalanpalvelusryhmien lisäksi koottu seuraavat ryhmät:
pyhäkoulunopettajat, messupalvelijat, messupalvelijoiden johtajat,
lapsiavustajat, lapsiavustajien johtajat, avustavat papit ja diakonit (so.
paikkakunnalla asuvat eläkeläispapit ja -diakoniatyöntekijät sekä ne, jotka
ovat esim. selektiiviviroissa), esilaulajat sekä soittajat. Perusperiaatteena
on edelleen, että mahdollisimman moni saa tehdä pienen osan.

Jumalanpalveluksen horisontista katsottuna se tarkoittaa kaiken
minimoimisen sijasta kaiken maksimointia.
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Osallisuuden paruissa työskentelyä kuvataan Helgeandin seurakunnassa
keskitetyn työskentelytavan käsittein, jotka muodostuvat kahdeksasta
perusperiaatteesta: 1. Kaikki tietävät, että jumalanpalvelus on keskus. 2.
Kaikilla työntekijöillä on osavastuu osallisuuden kanssa
työskentelemisessä. 3. Kaikilla viikon mittaan kokoontuvilla pienryhmillä
on yhteys jumalanpalvelukseen. 4. Kaikki jumalanpalvelusta viettävät
tuntevat olevansa kutsuttuja mukaan. 5. Kaikki otetaan mukaan hitaaseen
muutostyöhön. 6. Kaikki jumalanpalvelusryhmät muodostetaan siten, että
jokainen voi tuntea edustavansa tärkeää osaa jumalanpalveluksen
kokonaisuudessa. 7. Kaikki muutokset nähdään lähtökohtana seuraavalle
kehittämisen askeleelle ja kaikki satunnaiset jumalanpalvelukseen tulijat
huomataan ja huolehditaan siitä, että he tulevat nähdyksi.
Ruumis ja haavoittuva pää
Seurakunnan työskentelytapa kertoo aina siitä, mitä seurakunnassa
ajatellaan kirkon identiteetistä. Rakenteet paljastavat vision. Rakenteissa
oleva osallisuus kertoo, että seurakuntaa kantaa visio, jonka mukaan
kristillinen elämä on yhteisöllistä elämää.
Kirkko koostuu ihmisistä, jotka muodostavat yhdessä näkyvän ruumiin.
Vain näkyvä kirkko voi olla inhimillinen ja haavoittuva. Me vaikutamme
siihen itse sekä lahjoillamme että heikkouksillamme. Jotta voimme olla
omana itsenämme seurakunnassa, ympäristön täytyy olla turvallinen.
Sieltä täytyy löytyä elämälle läheisiä pienryhmiä.
Seurakunnan ilmapiirin täytyy olla salliva. Siksi täytyy käydä jatkuvasti
keskustelua, joka paljastaa ulossulkevat mekanismit.
Seurakunnassa etsimme ihmisinä yhdessä Jumalaa. Ruotsin kirkossa on
löydettävä tasapaino avoimuuden ja sanoman selkeyden välillä. Peruskivi
ei saa olla oven edessä, mutta sen on oltava olemassa.
Keskinäinen toisten kantaminen
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Esirukous ja huolehtivaan syleilyyn sulkeva rukous ovat
seurakunnan keino kantaa toinen toistaan. Alakuloisille
rukoilijoille on evankeliumia se, että kaikesta ei tarvitse selvitä itse.
Yhdessä löydämme pysyvyyttä rukouselämään.

Jokaisen seurakunnan tulisi miettiä rukouskäytäntöjään. Ne voivat auttaa
meitä muuttamaan arkipäivän tapahtumat sunnuntain rukoukseksi.
Jumalanpalveluksen yhteisen esirukouksen täytyy käsitellä elämäämme,
olla ankkuroitu paikalliseen elämään eikä se saa sulkea pois ketään. Sen
lisäksi seurakunnan jumalanpalveluksessa täytyy olla mahdollisuus
henkilökohtaiseen rukoukseen ja käsien päälle panemiseen.
Tapa, jolla seurakunnassa rukoillaan, kertoo jotakin seurakunnan
sisäisestä elämästä. Rukouskäytännöt paljastavat ajatukselliset visiot.
Luottavainen keskustelu
Seurakunnan saarna on yhteisten tuntojen tulkki. Pappi ja seurakunta
ovat toisistaan riippuvaisia ja heidän pitää tavata toisensa luottavaisessa
keskustelussa. Seurakunta on omalta osaltaan vastuussa saarnasta.
Papin täytyy olla periaatteellisesti avoin dialogiin saarnan sisällöstä.
Työskentelyrakenteisiin pitäisi kuulua keskustelu ennen saarnan
kirjoittamista. Yksi hyvä menetelmä on liittää yhteen saarnakeskustelu ja
jumalanpalvelusryhmän käytännöllinen tehtäviin valmistautuminen.
Papin oman saarnankirjoittamisen pitäisi sen jälkeen viedä paljon aikaa
vain harvoin. Saarnan pitäisi lopuksi laskeutua seurakunnan yhteiseksi
rukoukseksi.
Jotta maailma saisi elää
Kirkko uskoo, että Jumala on koko maailman Luoja. Elämää ei voi sen
vuoksi jakaa maalliseen ja hengelliseen, uskonnolliseen ja ei niin
uskonnolliseen. Kristillinen usko on maallinen asia.
Kristitty ei mene kirkosta kotiin, vaan kotiin ja jatkaa sitten eteenpäin.
Kirkon arkinen työ on siten ennen kaikkea sitä, mitä jokainen kristitty
tekee arkisin työkseen, ei suinkaan kirkollisen virkamiehen toimintaa

seurakuntatalossa. Liturgia johtaa diakoniaan ja diakoniaa
ruokitaan kirkon alttarilta. Maailmassa todistaminen on
enemmän olemista kuin tekemistä.
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Tulevaisuudessa seurakuntiimme täytyy saada enemmän vastakulttuurin
ja vastayhteiskunnan sävyjä. Tarvitaan sellaisia yhteisöjä, joissa ihmiset
saavat tukea elämäntavalleen, tavalleen ajatella ja priorisoida asioita
kristilliseltä pohjalta.
Teitä eteenpäin
- kuusi teesiä
1. Seurakunta täytyy ennen kaikkea ymmärtää yhteisönä, joka viettää
yhdessä jumalanpalvelusta.
2. Seurakunnan kehittäminen kirjoitetaan samoin kuin
jumalanpalveluksen kehittäminen.
3. Jumalanpalveluksen kehittäminen kirjoitetaan samoin kuin osallisuus.
4. Osallisuus toimii parhaiten, kun jumalanpalvelus värittyy
jälleennäkemisen ilosta.
5. Osallisuuden rakenne paljastaa vision.
6. Päämäärä on, että maailma saisi elää.

LIITE 3
Esimerkki lasten agendasta

HELLUNTAI
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Helluntai on pääsiäisajan viimeinen juhla. Tänään kerrotaan siitä, kuinka Jumala lähetti
lupauksensa mukaan Pyhän Hengen. Pyhä Henki puolustaa ja rohkaisee sekä vakuuttaa
meille, että olemme Jumalan lapsia.
_______________________________________________________________

Auttaja saapuu
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Pääsiäisestä oli kulunut viisikymmentä päivää.
Jerusalemissa vietettiin helluntaita. Juutalaisia koko
maasta ja muistakin Välimeren maista oli tullut pyhiksi
Jerusalemiin.
Eräässä talossa olivat opetuslapset koolla ja paikalla oli
muitakin miehiä ja naisia. Oli hiljaista ja rauhallista. He
istuivat rukoilemassa. Äkkiä kuului jyrähdys. Mitä tämä
oli? Se kuulosti myrskytuulelta. Opetuslapset ystävineen
nostivat katseensa. Ilmassa näkyi aivan kuin lepattava
tulenliekki. Se jakaantui useammiksi pieniksi liekeiksi,
jotka asettuivat kunkin läsnäolijan pään yläpuolelle. He
tunsivat rakkauden ja ilon täyttävän heidät. He kiittivät
ja rukoilivat Jumalaa ja kaikki puhuivat eri kieliä.
Jumalan Pyhä Henki oli tullut heidän luokseen. Se oli
Auttaja, jonka Jumala oli luvannut lähettää.
Lapsen Raamatusta
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Rukoilemme:
Jumala, joka näet jokaisen
muurahaisenkin ja pidät huolta kaikista
pienistä ja suurista. Kiitos, että olet
antanut meille Pyhän Hengen auttajaksi.
Pyhän hengen avulla opimme tietämään,
että sinä näet meidät aina. Tänään
rukoilemme erityisesti…
Amen

Tämän voit tehdä kotona
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Jeesus lupasi, että hän on aina lähellä ihmisiä. Kun hän oli
noussut taivaaseen, hän lähetti Auttajan, Pyhän Hengen.
Hän on Jumalan näkymätön voima, joka on ympärillämme
ja meissä. Pyhää Henkeä kuvataan Raamatussa tuuleksi,
kyyhkyseksi tai tulenliekiksi. Pyhä Henki on aina meidän
kanssamme: kun leikimme, rukoilemme, nukumme, syömme
tai kun olemme yhdessä toisten kanssa. Oletko tuntenut,
miten lämmin tuuli puhaltaa paljaisiin jalkoihin? Kuvittele,
että se on kuin Pyhä Henki, jonka voi tuntea.

Tee tuulihyrrä

ja kokeile tuulen voimaa. Tarvitaan

paperia, kynä, viivotin, sakset, pieni naula, kaksi helmeä, joissa on
suuri reikä, kukkatikku tai joku muu keppi sekä vasara.
Leikkaa paperista neliö ja piirrä siihen viivottimen avulla rasti,
joka ulottuu kulmasta kulmaan. Tee rastin keskelle pieni reikä.
Leikkaa paperia jokaisesta kulmasta linjoja pitkin hieman
enemmän kuin puoliväliin. Tee pieni reikä oikealle puolelle
jokaiseen leikattuun osaan paperia. Pistä naulaan yksi helmi.
Taita jokainen leikattu paperin kärki sisäänpäin ja kiinnitä ne
naulaan yksi kerrallaan. Pistä naula hyrrän keskikohdan läpi.
Pujota toinenkin helmi naulaan ja kiinnitä hyrrä kepin yläosaan.
Hyrrä on valmiina käyttöön!
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”
Se, mitä sanomme aluksi, on usein loppu
ja lopettaminen on aloittamista.
Loppu on se, josta aloitamme…
Emme saa vetäytyä löytöretkeilystä
ja kaiken löytöretkeilymme loppu
on tulla siihen, mistä aloitimme
ja tutustua paikkaan ensimmäistä kertaa.
- T.S. Eliot -

