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Suru, pelko ja 
hämmennys ovat 

kuolemaan liittyviä 
tunteita, niin myös 

sinä pääsiäisenä, jona 
kristinusko syntyi. 

Pääsiäisenä  
hauta oli tyhjä
KÄDESSÄSI ON HELSINGIN tuomiokirkkoseurakunnan 
pääsiäisen ajan lehti. Tänä vuonna kirjoitukset käsittelevät 
kuolemaa, sitä viimeistä puomia, jolle jokainen meistä 
kerran astuu.

Sinulle, joka olet hiljattain menettänyt läheisesi, ajatus 
kuolemasta ja menetyksestä saattaa nostaa ikävän pintaan 
ja monet kysymykset risteilevät mielessäsi. Suru, pelko ja 
hämmennys ovat kuolemaan liittyviä tunteita, niin myös sinä 
pääsiäisenä, jona kristinusko syntyi. 

Hiljaisella viikolla kirkoissamme seurataan Jeesuksen 
matkaa ristille sanoin, sävelin, värein ja valoin. Kiirastorstaina 
ehtoollispöydät ovat katettuina kaikille etsiville ja kaipaavil-
le. Pitkäperjantain mustiin puetut alttarit kertovat Jeesuksen 
kuolemasta. Lauantain ja sunnuntain välisen yön messuissa 
pimeys väistyy ja valo lisääntyy. Pääsiäissunnuntaina häm-
mästellään sitä, että kuolemalla ei ollutkaan viimeistä sanaa, 
vaan hauta oli tyhjä. Iloiset ja valoisat sävelet alkavat taas soi-
da. Toisena pääsiäispäivänä, siis pääsiäisviikon maanantaina, 
matkataan jo ihmetellen ylösnousseen Jeesuksen seurassa.

Tule sinäkin pääsiäisen matkalle meidän kanssamme ja 
löydä tästä lehdestä ne tilaisuudet, joihin haluat osallistua. 
Anna ylösnousemuksen lupauksen ja uuden elämän ihmeen 
koskettaa ja ilahduttaa sinua, niin kuin kevään, joka koittaa 
pitkän talven jälkeen. Sillä pääsiäisenä hauta oli tyhjä.

Pyhän kosketusta ja siunausta pääsiäisen aikaasi.

Maija Kuoppala
Tuomiokirkon kappalainenKu
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Aila Sofia Kamppuri (vas.), Auli Härkönen ja Kari 
Hämäläinen ovat kokeneet sururyhmästä saadun 
vertaistuen hyväksi oman surun keskellä.



Elämä jatkuu 
kuoleman jälkeen
Kuolemasta on tullut modernin 
yhteiskunnan maton alle lakaistava tabu. 
Ehkä juuri siksi kuolemasta puhumista 
vältetään. Kuolema kuitenkin kohtaa meistä 
jokaista. Miten elää surun kanssa, ja voiko 
surun keskellä nähdä myös toivoa?

Teksti: Pietu Korpelainen  
Kuvat: Assi Pulkkinen

Istumme etäyhteyksin alas kolmen Tuomiokirkkoseura-
kunnan sururyhmäläisen, Aila Sofia Kamppurin, Auli 
Härkösen ja Kari Hämäläisen sekä ryhmän vetäjän 

pastori Tiina Silvon kanssa. 
- Sururyhmässä läheisen kuolema yhdistää jokaista, 

kuolemasta puhuminen on siis sekä luonnollista että 
sallittua, Tiina pohjustaa. Puhutaan siis siitä, mistä niin 
monesti vaietaan. Voiko läheisen kuolemasta selvitä?

- Ainakin jollain lailla on pakko mennä eteenpäin, 
toteaa Auli. 

- Mutta kyllä se asettaa peruspalikat uuteen asentoon. 
Minun tapauksessani mies sairasti viisi vuotta syöpää, ja 
tavallaan meillä oli viisi vuotta aikaa valmistautua siihen, 
että hän tulee kuolemaan. Näin jälkeenpäin jäljelle jää-
neen näkökulmasta ajattelen sen olleen helpompaa näin, 

kuin jos kuolema olisi tullut yllättäen. Lisäksi miehelläni 
oli halu tehdä kaikki asiat niin valmiiksi kuin mahdol-
lista. Saimme puhuttua kaiken valmiiksi, ja ajattelen sen 
olennaisesti helpottaneen minun ja lasten elämää hänen 
kuolemansa jälkeen.

- Meillä oli vähän erilainen tilanne, Aila Sofia jatkaa. 
- Tämä oli meille molemmille toinen avioliitto. Ennen 

tapaamistamme hän oli sairastunut ja joutunut lopetta-
maan työnsä alle viisikymppisenä ja erosi samoihin aikoi-
hin. Mutta onneksi me ehdimme tavata, näin ajattelen, 
koska saimme erittäin harmonisen ja hyvän 20 vuotta 
kestäneen avioliiton. Vaikka viimeiset viisi vuotta olivat 
vaikeita, ja mukaan tuli muitakin sairauksia, kuitenkin 
päällimmäisenä tunteena on kiitollisuus. Ja tietysti valta-
va suru. Eläessään hän kirjoitti minulle tosi paljon aivan 
ihastuttavia, rakastettavia kirjeitä, ja ne lohduttavat tänä 
päivänä. 

Kari on samoilla linjoilla Aulin ja Aila Sofian kanssa. 
- Me emme pystyneen vaimon sairauden takia kunnol-

la puhumaan viimeiseen puoleen vuoteen, Kari kertoo. 
- Tavallaan kuolemaan osasi valmistautua, mutta vasta 

nyt reilun puolen vuoden jälkeen sitä alkaa vasta ymmär-
tämään, mitä se tarkoittaa, kun toinen on poissa. Vaimon 
kuoleman jälkeen omien lasten merkitys on korostunut 
uudella tavalla. Meillä on jälkikasvua puolisoineen 12 kap-
paletta, ja tämä on itseni lisäksi meidän koko perheen juttu. 
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Rakkaasta ihmisestä ei tarvitse päästää irti

Tiina on nähnyt pappina ja sururyhmän ohjaajana mon-
ta surun matkaa. 

- Surun läpieläminen ja kokeminen on tärkeää, hän 
toteaa.

- Uuden surukäsityksen mukaan surevan kiintymyssi-
de läheiseen ihmiseen ei katkea kuolemaan, mutta se voi 
muuttua lohduttaviksi muistoiksi. Puolison kuolemassa 
leskeltä on tavallaan riistetty osa minuudesta pois, ja hän 
joutuu uudelleen rakentamaan oman identiteettinsä.  Siksi 
on hyvä, että meillä on sururyhmän kaltainen tila, jossa 
saa itkeä ja nauraa ja saa lohdutusta muilta ja myös sel-
viytymiskeinoja. Ajallaan elämään tulee uutta merkitystä 
ja ehkä uutta päämäärää ja toivoa. Surua ei kuitenkaan 
kannata kiirehtiä, alkuun se on sitä tunteiden mylläkkää. 
Kipua, tuskaa ja ahdistusta voi kestää kauankin.

- Ei sitä varmaan päivää mene, ettei puoliso olisi mie-
lessä, Auli toteaa. 

- Minä aloitin hänen kuolemansa jälkeen sillä, että 
täytin päiväni kaikenlaisilla aktiviteeteilla. Minulla 
on ollut aina tapana toimia ja olla monessa mukana, ja 
lähdin liikkeelle sillä, että tein asioita, jotka tuntuivat 
mukavalta ja hyvältä. Tämä on tietysti korona-aikana vie-
lä entistä tärkeämpää, että on löytynyt niitä positiivisia 
asioita ja mielekästä tekemistä. Tein myös valokuvakir-
jan miehestäni lapsilleni ja lasten perheille joululahjaksi. 
Se oli tärkeä osa omaa surutyötä, ja sitä katsellessa jää 
hyvä mieli ja hyvät muistot.

Kari on samaa mieltä.

- Kyllä harrastukset ja arjen tekemiset auttavan siinä, 
ettei jää neljän seinän sisälle surun kanssa. Lisäksi käyn 
kyläilemässä lasten perheiden luona, ja siinä riittää hy-
vin tekemistä. Myös tästä ryhmästä on ollut apua, suru 
helpottaa, kun siitä saa puhua. 

- Suru on niin yksilöllinen, että jokainen käy sitä eri 
tavalla läpi. Joskus voi tarvita vähän enemmän myös ve-
täytymistä ja aikaa itselleen ja sitä kautta löytää voimaa 
taas tulla toisten joukkoon. Oli  oma prosessi millainen 
tahansa, tärkeintä on varmasti se toisten tuoma tuki ja 
turva, Tiina pohtii.

- Uskon, että se on juuri noin, sanoo Aila Sofia. 
- Sillä hetkellä kuitenkin tarvitsee toisia ihmisiä, 

vaikka itsestä voisi toiselta tuntuakin. Minulle oman 
kymmenen vuotta nuoremman siskon tuki oli erityisen 
tärkeää hautajaisten aikaan. Asioiden hoitaminen ilman 
häntä olisi varmasti ollut rankempaa.

- Koen äärettömän arvokkaaksi myös sen, että sain 
olla mieheni lähellä loppuun saakka, Auli jatkaa. 

- Mieheni sai paikan Terhokodista, ja meillä oli mah-
dollisuus lasten perheiden kanssa viettää viimeiset päi-
vät yhdessä. Hän oli vierellä lastemme syntyessä, ja nyt 
minä olin poikani kanssa hänen vierellään kuoleman 
hetkellä. Siitä on kiitollinen olo, ja se tuntui armolliselta, 
hän lisää. 

- Vaikka sururyhmäläisten kesken kuolemasta puhu-
minen on luontevaa, se ei välttämättä kaikille sitä ole, 
huomauttaa Kari. 

- Yhdelle se voi olla aika iso paikka, kun ei tiedä mitä 
sanoa. Toinen saattaa pelätä sellaista vakavoitumista ja 
siksi on helpompaa olla puhumatta tai kysymättä, hän 
jatkaa. 

- Ei siihen sanoja välttämättä tarvitse, mutta sellainen 
mahdollisuus yhteyden ylläpitämiseen, Auli jatkaa.

- Ajattelen, että minulle arvokasta on ollut se, että  lap-
set perheineen ja ystävät ovat olleet tukena ja tarvittaessa 
paikalla ja käytettävissä. Muistan, kuinka joku lähetti 
minulle musiikkia, ja se tuntui lohduttavalta. Tapoja on 
varmasti monenlaisia. Jo ihan tavallinen läheisyyden 
saaminen toisiin ihmisiin helpottaa ja auttaa. Voi mennä 
vaikka yhdessä kävelylle. 

”Muistan, kuinka joku lähetti 
minulle musiikkia, ja se tuntui 
lohduttavalta. Tapoja on varmasti 
monenlaisia. Jo ihan tavallinen 
läheisyyden saaminen toisiin 
ihmisiin helpottaa ja auttaa.”
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Surun keskellä syntyy myös uutta

- Sureminen on raskasta työtä surevalle. Sureva tarvitsee 
aikaa ja sitä, ettei surua kiirehditä, Tiina toteaa.

- Tavallaan suru tekee työtään meissä ja vaatii oman 
aikansa. Yhä uudelleen pitää olla lupa käydä läpi sitä, mitä on 
tapahtunut.  Siten menetyksen todellisuutta ja lopullisuutta 
voi jotenkin alkaa ymmärtää. Myös surevan vointi vaihte-
lee. Välillä on helpompaa, ja sitten tulee taas toisinaan yhtä 
vaikea olo kuin menetyksen alkuvaiheessa, ja sitten taas men-
nään eteenpäin. Suru vaatii kärsivällisyyttä ja armollisuutta 
itseään ja myös toisia kohtaan ja toisilta taas surevaa kohtaan.

Samalla tilanne ei ole toivoton. Psykologi Soili Poijula, 
joka on tutkinut surua ja kirjoittanut siitä, sanoo, että su-
run alussa voi olla vaikea ymmärtää, mitä kaikkea myön-
teistä surusta voi seurata. Monesti surevan myötätunto 
toisia kohtaan vahvistuu, ja surevasta voi tulla itseä ja 
toisia kohtaan kärsivällisempi. Myös ihmissuhteet muut-
tuvat, suru saattaa lähentää perheenjäseniä toisiinsa ja 
ystävyyssuhteiden arvo voi kasvaa. Elämään voi tulla uusia 
näkökulmia ja pienet asiat voivat tulla tärkeiksi. Elämän 
arvojärjestys voi asettua uudelleen.

- Vaikka suru sattuukin välillä, siihen on tullut uusia sä-
vyjä. Minä ainakin koen, että olisin aika erilainen ihminen, 
ellen olisi saanut kokea tätä syvää rakkautta, Aila Sofia 
hymyilee ja jatkaa: 

- Onneksi olen löytänyt elämääni uskon ja sitten vielä täl-
laisen puolison, jonka kanssa sain jakaa sen. Olihan se niin 
suurta lahjaa, että ei sitä voi olla muuta kuin kiitollinen. 

Kari on samaa mieltä. 
- Ei meillä tyttären kanssa mitään riitoja ikinä ollut, 

mutta jotenkin tämä suru on lähentänyt meitä. Tytär ottaa 
enemmän yhteyttä minuun, ja nuo hetket hänen kanssaan 
hautausmaalla, kukkien vienti ja kynttilöiden sytytys, ovat 
tulleet tärkeäksi ja saaneet uuden merkityksen. 

- Omat elämänarvot ovat varmasti kirkastuneet, siis se, 
mikä on todella tärkeää elämässä, Auli toteaa. 

- Vaikka kaikenlaisia tunteita suruun liittyen on, 
niin se, että kaikesta pystyi puhumaan ennen kuolemaa, 
tuntuu lohdulliselta. Ajattelen myös, että nyt elämä jatkuu 
lapsissa ja seuraavissa polvissa. 

Lisää tietoa Tuomiokirkkoseurakunnan ja 
rovastikunnan sururyhmistä:   
Seurakuntapastori, sururyhmän vetäjä 
Tiina Silvo, 050 526 4164, tiina.silvo@evl.fi
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ODOTUS
Kukapa ei olisi odottanut ihme
pelastusta, lottovoittoa – sitä, että 
asiat vain järjestyvät?

Palmusunnuntai 10.4. 

Klo 13–17 Taidenäyttely Kryptassa

Klo 10 Messu Tuomiokirkossa (striima-
taan)

Klo 10 Messu Vanhassa kirkossa

Klo 12 Messu Mikael Agricolan kirkossa

Klo 12 Perhemessu Hyvän toivon 
kappelissa

Klo 14 Messu Suomenlinnan kirkossa

HÄMMENNYS 
Huomaatko joskus pohtivasi, ettet 
ymmärrä yhtään, mitä ympärillä on 
meneillään? Tapahtumat vain vievät 
mennessään ja yrität pysyä perässä.

Armon ja toivon 
kuvia –taidenäyttely 
Tuomiokirkon kryptassa 
Avoinna joka päivä sunnuntaihin 
10.4. asti klo 13–17 

Tuomiokirkon kryptan näyttelys-
sä pääsee tutustumaan Annukka 
Laineen taiteeseen. Näyttelyn 
teemana on pelastus. Vapaa pää-
sy. Käynti Kryptaan osoitteesta 
Kirkkokatu 18 tai hissillä Tuomio-
kirkon kirkko salin kautta.

PALMUSUNNUNTAISTA 
PITKÄPERJANTAIHIN

Löydät meidät 

  Instagramissa:

@helsinkicathedral

@agricolamessu

@hyvatoivo 

@toivonaarteetlapsille 

@tuomiokirkkoseurakunta

@cola_tribe

@suomenlinnankirkko

  Facebookissa:

Hyvän toivon kappeli 

Vanha kirkko

Helsingin tuomiokirkko  
– Helsinki Cathedral

Helsingin tuomiokirkkoseura-
kunta

Agricolamessu

Toivon aarteet lapsille

Cafe Krypta

  Striimatut jumalan
palvelukset ja muuta video
sisältöä löydät:

Youtube.com/helsingintuomio-
kirkkoseurakunta

Seurakunnan podcastit pääset 
kuulemaan osoitteesta:
helsingintuomiokirkkoseura-
kunta.fi/podcastit

Ma 11.4. 

Klo 9.30 & 10.15 Lasten pääsiäiskirkko 
Tuomiokirkossa

Klo 12 Stationes – musiikkia ja Raama-
tun tekstejä ristin tiellä Tuomiokirkos-
sa (striimataan)

Klo 18 Ekumeeninen Luottamuksen 
rukoushetki Tuomiokirkon kappelissa. 
Taizé-lauluja, hiljaisuutta, rauhaa. 

Ti 12.4. 

Klo 9.30 & 10.15 Lasten pääsiäiskirkko 
Mikael Agricolan kirkossa

Klo 12 Stationes – musiikkia ja Raama-
tun tekstejä ristin tiellä Tuomiokirkos-
sa (striimataan)

Klo 12 Päiväkonsertti Vanhassa kirkossa

klo 18.30 Kaikkien Aikojen Stabat Mater 
Tuomiokirkon kryptassa. Tukikonsertti 
Ukrainalle. Esiintymässä Sibelius- 
Akatemian laulajat ja muusikot. 

Ke 13.4.  

Klo 9.30 & 10.15 Lasten pääsiäiskirkko 
Vanhassa kirkossa

Klo 12 Stationes – musiikkia ja Raama-
tun tekstejä ristin tiellä Tuomiokirkos-
sa (striimataan)

Kiirastorstai 14.4.  

Klo 10 Ekumeeninen Luottamuksen 
rukoushetki Hyvän toivon kappelissa. 
Taizé-lauluja, hiljaisuutta, rauhaa.

klo 12 Viikkomessu Tuomiokirkossa 

Klo 18 Messu Tuomiokirkossa (striima-
taan)
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Klo 18 Kiirastorstain ilta Taizén  tapaan 
Hyvän toivon kappelissa. Taizé- lauluja, 
Raamatun tekstejä, hiljaisuutta, 
 rukousta. 

Klo 18 Kiirastorstain messu tuomai-
den tapaan Mikael Agricolan kirkossa

Klo 20 Messu Vanhassa kirkossa

Kiirastorstaiillan messun päätteeksi 
alttari riisutaan. 

KÄRSIMYS
Mistä olet joutunut luopumaan? 
Rakkaasta ihmisestä? Tulevaisuuden 
suunnitelmista? Onko yhtäkkiä kaikki 
ollut pelkkää pimeyttä?

Pitkäperjantai 15.4. 

Klo 10 Jumalanpalvelus Tuomiokirkos-
sa (striimataan)

Klo 10 Jumalanpalvelus Vanhassa kir-
kossa

Klo 12 Jumalanpalvelus Mikael Agrico-
lan kirkossa 

Klo 12 Ristin kumartamisen rukoushet-
ki Hyvän toivon kappelissa. Taizé-lau-
luja, hiljaisuutta, rukousta maahan 
lasketun ristin äärellä. 

Klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukous-
hetki Suomenlinnan kirkossa 

Klo 16 Joseph Haydn: Stabat mater 
Vanhassa kirkossa. Inka Kinnunen, sop-
raano Katariina Heikkilä, altto  Matias 
Haakana, tenori Janne  Kaksonen, 
 basso. Kamarikuorot Oremus ja Viva 
vox,  Vanhankirkon kuoro. Kamari-
orkesteri Castor&Pollux. Johtaa Risto 
Pulkamo vapaa pääsy, ohjelma 10 €

Klo 18 J.S. Bach: Matteus-passio 
Tuomio kirkossa. Cantores Minores 
Koulutus ryhmien kuoro, valm. Anna 
Hurme ja Timo Pihkanen, Tom Nyman, 
evankelista, Jyrki Korhonen, Jeesus, 
Anu Komsi, sopraano, Teppo  Lampela, 
kontratenori, Niall Chorell, tenori, 
Tommi Hakala, basso, kuoro solisteja. 
Suoma lainen barokki orkesteri. Johtaa 
Hannu Norjanen. Liput: Ticket master ja 
tuntia ennen ovelta.

Klo 18 UMO Helsinki Jazz Orchestra 
feat. Kadi Vija: Silent Music Mikael Agri-
colan kirkossa. Liput: umohelsinki.fi. 

Pitkäperjantaina kynttilät eivät 
pala, urut eivät soi, alttari on puettu 
 mustaan. 
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Ajan merkkejä Tuomio
kirkon saarnatuolista 
Ajan merkit -saarnasarjan puit-
teissa yhteiskunnalliset vaikuttajat 
pääsevät saarnaamaan Tuomiokir-
kon messuun. Saarnat peilautuvat 
kyseisen sunnuntain Raamatun 
teksteihin. Voit tulla messuun mu-
kaan myös You tuben välityksellä.

Ajan merkeissä saarnaavat 
loppukevään aikana:

Su 24.4. klo 10 

professori Jaakko Hämeen- Anttila

Su 22.5. klo 10 

Helsingin kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Fatim Diarra

YLÖSNOUSEMUS
Oletko sairastunut koronan tai ollut 
joskus kunnolla sairas? Muistatko sen 
tunteen, kun pääsit taas suihkuun ja 
aamupalalle pöydän ääreen? Enna
koiko se jotain ylösnousemuksesta?

La 16.4.  
Pääsiäisyö 16.4. 

Klo 23 Messu Tuomiokirkossa. Piispa 
Teemu Laajasalo saarnaa (striimataan) 

Klo 23 Messu Vanhassa kirkossa

Klo 23 Tuomasmessu Mikael Agricolan 
kirkossa 

Pääsiäispäivä 17.4. 

Klo 10 Messu Tuomiokirkossa (striima-
taan)

Klo 12 Messu Hyvän toivon kappelissa

PÄÄSIÄINEN
Klo 12 Messu Mikael Agricolan  
kirkossa 

Klo 14 Messu Suomenlinnan kirkossa 

Klo 18 Tuomasmessu Mikael Agricolan 
kirkossa

TOIVO 
Rinnalla on uusi ystävä, joka on ensi 
hetkestä asti tuntunut tutulta. Vaikka 
välillä tiet erkanevat, niin aina jatke
taan siitä samasta, mihin on kerran 
jääty.

Toinen pääsiäispäivä 18.4.  

Klo 10 Messu Tuomiokirkossa  
(striimataan)

Klo 10 Messu Vanhassa kirkossa

Ti 19.4. 

Klo 12 Päivärukous Tuomiokirkossa

Klo 12 Päiväkonsertti Vanhassa  
kirkossa 

Ke 20.4. 

Klo 12 Päiväkonsertti Tuomio- 
kirkossa

To 21.4. 

Klo 12 Viikkomessu Tuomiokirkossa

Pe 22.4.

Klo 12 Päivärukous Tuomio- 
kirkossa

Su 24.4. 

Klo 10 Messu Vanhassa  
kirkossa  

Klo 14 Musiikillinen  
rukoushetki Suomen- 
 linnan kirkossa Jukka  
ja Tove Leppi lampi
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Avaa QRkoodi ja hiljenny 
Helsingin tuomiokirkon alttari
taulun äärellä. 

Helsingin tuomiokirkon alttaritaulu on tummasävyi-
nen, hiljainen, lohdutonkin. Jeesuksen ystävien joukko 
on hautaamassa häntä. Näen Pietarissa hovimaalarina 
vaikuttaneen baltiansaksalainen Carl Timeon von Neffin 
(1804–1877) maalauksessa surun lisäksi rakkautta.   

Jeesuksen pään puolella ovat hänen vanhempansa Maria 
ja Joosef. Marian poskella on kyynel. Äidin kyynel. Mo-
neen kertaan Jeesuksen elämän aikana hän on kätkenyt 
sanoja ja tuntoja sydämeensä ja tutkistellut niitä. Oman 
lapsen hautaaminen, onko kamalampaa?  

Arimatiasta kotoisin olevan Joosef on ottanut vastuul-
leen nopeat hautausjärjestelyt. Joosef on pyytänyt luvan 
Jeesuksen hautaamiseen itse Pilatukselta ja antanut oman 
hautansa Jeesuksen käyttöön. Toimeen oli tartuttava 
nopeasti, jotta Jeesus saataisiin hautaan ennen lepopäivän 
alkamista.  

Punavaatteinen opetuslapsi Johannes pitelee Jeesuk-
sen jalkoja. Jeesuksen läheisimpiin oppilaisiin kuulunut 
Johannes auttoi siinä missä pystyi, pysähtyäkään ei voinut. 

Magdalan Maria on peittänyt kasvonsa. Kuulen lohdut-
toman itkun, jolle ei ole loppua. Ehkä ensimmäinen ihmi-
nen, joka näki Mariassa pintaa syvemmälle, on nyt poissa.  

Turbaanipäinen Nikodemos, fariseus, joka oli salaa 
Jeesuksen opetuslapsi, ja hänen palvelijansa, ovat mukana, 
mutta eivät oikein tiedä, miten päin olla ja mitä tehdä. Voiko 
surra, jos ei ole elämässä uskaltanut olla rohkeasti rinnalla?  

Tuomiokirkon 
alttari taulu 
kertoo surusta  
ja rakkaudesta

Kehen heistä sinä samaistut? Vai samaistutko vasemmassa 
alareunassa oleviin nimettömäksi jääneisiin henkilöihin, 
jotka eivät ihan tarkkaan tiedä, mistä on kyse, mitä surraan.  

Suru kertoo menetyksestä, välittämisestä, rakkaudesta.
Jeesusta saattanut joukko ei tiennyt sitä, minkä me 

tiedämme. Jeesuksen tarina ei päättynyt hautaan. Suru 
muuttui jo kolmantena päivänä iloon ja hämmennyk-
seen. Kuolema ei ollutkaan piste, vaan pilkku. Uuden ja 
ihmeellisen, salatun alku. 

Joka kerta, kun pappina seison arkun äärellä – yleensä 
minulle tuntematonta ihmistä saattamassa – tunnen val-
tavaa jälleennäkemisen toivoa. Jonain päivänä vielä saan 
tavata kaikki ne ihmiset, jotka olen saatellut hiekkaristil-
lä rakastavan Jumalan huomaan. 

Maikki Viljanen-Pihkala
seurakuntapastori 
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Saattosoitto
Moni ihminen kohtaa työssään paljon 

kuolemaa, mutta mitä tapahtuu, kun kuoleman 
joutuu kohtaamaan yksityiselämän puolella?

Nuottitelineellä lepäävä toive-
laulukirja on avattu tutun 
”Maan korvessa kulkevi lapso-

sen tie” -kappaleen kohdalta. Kello on 
jo minuuttia vaille 11, tunnelma on 
odottava ja jotenkin latautunut. Äkkiä 
takaani kuuluu ”Psst!”, käännyn ja 
kurkotan urkuparven kaiteen yli. 
Valkoiseen albaan ja mustaan stolaan 
pukeutunut pappi katsoo minuun, 
kuiskaa jotain ja kävelee pois. Yritän 
epätoivoisesti viittilöidä ja viestittää, 
etten saanut kuiskailusta mitään 
selvää. Mitä nyt pitäisi tehdä? Aloittaa 
jo vai odottaa vielä? On vuosi 2003, ja 
olemme Hyvinkään Rauhannummen 
siunauskappelissa. Olen ensimmäisen 
opiskeluvuoteni jälkeen saanut töitä 
kesäkanttorina ja nyt soittamassa siu-
naustilaisuudessa ensimmäistä kertaa. 
Kappelin erikoiset tuoksut, mustiin 
pukeutuneet ihmiset ja katafalkeilla 
liikuteltavat ruumisarkut ovat minul-
le jotain aivan uutta. Minua jännittää 
kauheasti. Tuntuu, ettei voi puhua 
ääneen, hyvä että uskaltaa hengittää. 

Ensimmäisen työkesän aikana 
mietin paljon siunaustilaisuuksia ja 
omaa kanttorin rooliani. Siunauksien 

soittamisesta tulee vähitellen lem-
pityötäni, musiikilla tuntuu olevan 
erityinen tehtävä vaikeissa ja surul-
lisissa tilanteissa. Alkujännityksen 
hälvettyä huomaan myös tottuvani 
nopeasti surevien ihmisten kohtaa-
miseen. Tuntuu, että olen löytänyt 
jotain omaa, jotain, joka on minulle 
luontaista ja tärkeää. 

Vuosia myöhemmin suoritan si-
viilipalvelusta Hyvinkään seurakun-
nassa, soitan paljon hautajaisia sekä 
toimin suntiona siunauskappeleissa. 
Olen jo tottunut kukkien ja kuo-
leman tuoksuyhdistelmään, enkä 
koe arkkujen siirtelyä vaikeana tai 
epämiellyttävänä. Ennen erään tilai-
suuden alkua hautajaisvieras kertoo 
haluavansa hyvästellä edesmenneen 
isänsä. Työtoverini Erkki kumartaa 
omaiselle hillitysti ja pyytää häntä 
odottamaan kappelin aulassa jahka 
arkku on avattu. Erkki kääntyy, iskee 
minulle silmää ja sanoo, että ”Nyt 
pääset tosi toimiin!”. Olen kauhuis-
sani. Pienessä näyttöhuoneessa pyö-
ritän arkun jalkopäässä olevia ristejä 
ja luulen pyörtyväni. Nostaessamme 
arkun kantta esiin tulevat valkoisella 

peitteellä ristissä lepäävät kädet sekä 
ohuen liinan peittämät kasvot. En 
ole koskaan ennen nähnyt kuollutta 
ihmistä. Tunnelma vainajan luona 
on oudon rauhallinen ja samalla 
jotenkin sähköinen, intensiivinen. 
Kaikki tuntuu lopulta täysin luon-
nolliselta ja selvältä, kuolema on 
levollinen ja lempeä.

Siivilipalvelusvuoden aikana 
tutustun moniin hautaus-
toimistojen työntekijöihin. 

Erään hauturin kanssa jutellessa 
puhe kääntyy hautaustoimiston ja 
sairaalahenkilökunnan toimintaan, 
josta harva tietää paljoakaan. Mistä 
johtuu, että meitä kaikkia kerran 
kohtaava kuolema on siivottu pienen 
ammattijoukon hoidettavaksi, piilo-
tettu arjen kulisseihin? Miksi ajatus 
kuolleen läheisen näkemisestä tun-
tuu monesta kauhealta ja luonnotto-
malta, vaikka samaan aikaan media 
suoltaa olohuoneisiimme raakoja 
uutiskuvia ja väkivaltaviihdettä?

Hautausmaan kahvihuoneessa 
vietetyn juttutuokion päätteeksi 
saan tarjouksen tulla joskus mukaan 
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Vuonna 2018 pitkään sai-
rastanut isoäitini nukkuu pois. 
Mummo ei enää vuosiin pystynyt 
puhumaan, makasi vain palvelu-
talon sängyssä, tuntui olevan jo 
jossain kaukana. Suru-uutisen 
saavuttua alamme järjestää hau-
tajaisia. Taas uusi tilanne, miten 
nyt tulisi toimia? Soittaako itse 
hautajaisissa, vai antaako tehtävä 
jollekin kollegalle – olenko tässä 
tilanteessa kanttori vai omainen? 
Pitkän harkinnan jälkeen päädyin 
kompromissiin, soitan siunauksen 
alussa ja siirryn sitten sukulaisteni 
joukkoon. Ratkaisu osoittautuu 
erittäin toimivaksi, hautajaisista 
jää minulle hyvä ja lämmin muisto. 
Menettelen samalla tavalla myös 
paria vuotta myöhemmin isoisäni 
siunaustilaisuudessa samassa pie-
nessä keski-suomalaisessa kirkossa.

En ole pitänyt asiasta kirjaa, mut-
ta varovaisen arvion mukaan 
olen vuosien varrella soittanut 

yli tuhannessa siunaustilaisuudessa. 
Siunauspuheita kuunnellessani olen 
ehtinyt miettiä kaikenlaista, myös 
omaa kuolemaani ja hautajaisiani. 
Musiikkivalinnat olen rajannut 
lyhyehköllä ”Ei ainakaan näitä!” 
-listalla, arkkuni tulee olla musta 
ja muistotilaisuudessa tarjoillaan 
samppanjaa. Toivon toki, että ehdin 
osallistua vielä moniin hautajaisiin 
ennen omiani. Vekarat-sarjakuvan 
Ressu-koiraa lainatakseni: ”Yhtenä 
päivänä meidän kaikkien on kuol-
tava, mutta niinä kaikkina muina 
päivinä ei”. 

Matti Vaakanainen
Kirjoittaja toimii kanttorina Helsin-
gin tuomiokirkkoseurakunnassa 

”keikalle”, eli siirtämään vainajaa 
sairaalasta siunauskappelille. Tartun 
tilaisuuteen, ja jo seuraavan  viikon 
pilvisenä torstaiaamuna istun 
musta puku päälläni ruumisauton 
etuistuimella. Haemme ensin arkun 
varastolta, ja hetken päästä kaarram-
me sairaalan takaosassa sijaitsevan 
patologianosaston eteen. Haju on py-
säyttää minut ovelle. Täältä puuttuvat 
kauniit kukat ja kynttilät, tilalla on 
steriili laattalattia ja kelmeä keino-
valo. Metallisella lavetilla makaava, 
valkoiseen muoviin kääritty vainaja 
näyttää jotenkin pieneltä ja lohdut-
tomalta. Kuoleman lopullisuus ja 
ehdottomuus ovat tilanteessa läsnä 
minulle uudella tavalla. Kesän mit-
taan olen arkuttamassa ja pukemassa 
ehkä paria kymmentä vainajaa. Näen 
ja opin paljon, ehkä eniten omasta 
itsestäni ja suhteestani kuolemaan. 

”Yhtenä päivänä meidän  
kaikkien on kuoltava, mutta niinä 
kaikkina muina päivinä ei.”

Kuuntele Matin uruilla 
soittama, juttuun 
sopiva kappale QR-
koodin linkistä.
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Elämän rajallisuus 
opettaa arvostamaan 

aikaa
Anniina Niemiselle ja Carlotta La Russalle kuolema ei ole 

tabu, vaan he kokevat aiheesta keskustelemisen pikemminkin 
mielenkiintoisena. Kokemukset Afrikassa ovat vahvistaneet 

molempien tunnetta elämän merkityksellisyydestä ja 
tavoitetta elää omien arvojen ja kutsumuksen mukaisesti.   

MIKAEL AGRICOLAN KIRKON nuorten toiminnassa 
mukana olevat Anniina Nieminen ja Carlotta La Russa 
eivät koe kuolemasta keskustelemista vaikeana tai raskaa-
na, vaan se on aihe siinä missä muutkin. Ystävykset ovat 
tunteneet toisensa jo lähes 10 vuotta, rippikoulusta asti. 
Kuolemaa he ovat käsitelleet hoitotyöhön liittyvissä opin-
noissaan mutta myös kavereiden kanssa ja perhepiirissä. 

- Meillä on perheessä puhuttu aika lailla kaikesta, 
myös kuolemasta. Se liittyy varmaankin italialaiseen 
kulttuuriin ja siihen, että vanhemmat ovat halunneet 
antaa uskonnollista kasvatusta. Olen voinut avoimesti 
kysyä vanhemmilta, mitä he ovat mieltä asioista, Carlotta 
kertoo.

Molempien lapsuudessa aiheesta puhuttiin, kun 
lemmikkihamstereiden kuolema herätti erilaisia kysy-
myksiä. Hamsterit haudattiin ja pohdittiin, pääseekö 
eläimet taivaaseen ja mitä niille tapahtuu. Anniina 
myös muistaa lapsena miettineensä, että kuka kuolee ja 

 missäkin järjestyksessä. Mummo onneksi rauhoitteli ja 
auttoi ymmärtämään aihetta. 

Carlotalla on terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan 
pätevyys. Anniina puolestaan on opiskellut sairaanhoi-
taja-diakonissaksi. Kummankin opinnoissa kuolemaa on 
pohdittu ja käsitelty niin yksin kuin yhdessä luokkalais-
ten kanssa. 

- Muistan, kun koulussa puhuttiin siitä, että yleisesti 
ottaen ihmiset ajattelevat aika pitkään olevansa kuole-
vaisia. Jossain kohtaa elämää, iän, sairauden tai vaikka 
kriisin myötä, kuolevaisuus kuitenkin konkretisoituu 
ajatukseksi, että olen kuoleva olento ja tulen jossain koh-
taa kuolemaan, Anniina sanoo. 

Molempia yhdistää myös kokemukset Afrikasta, jossa 
kuolema on vahvasti osa elämää ja arkea.

 - Olemme molemmat olleet vaihdossa ja suorittaneet 
harjoittelun Afrikassa, tosin vain eri aikaan. Afrikassa 
lapsikuolleisuus on suurta ja ihmisten yleistieto todella 

Teksti: Karoliina Henriksson
Kuva: Assi Pulkkinen 
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Anniina Nieminen, 24-vuotias sairaanhoitaja ja 
Carlotta La Russa, 24-vuotias terveydenhoitaja
Tunteneet toisensa rippikoulusta asti 
Käyneet opintojensa yhteydessä sekä 
vaihdossa että työharjoittelussa Afrikassa 
Ovat mukana Mikael Agricolan kirkon nuorten 
aikuisten toiminnassa



pientä ja vajavaista. Ei välttämättä tiedetä, miksi oma 
lapsi on kuollut tai että sairastaa tautia, johon kuolee 
tulevien viikkojen aikana, Carlotta kuvailee. 

Opiskeluvaihto ja työharjoittelu eivät siis olleet ke-
vyimmästä päästä mutta opettivat heille paljon ja antoi-
vat uuden näkökulman elämään.

- Afrikassa näin lasten kuolevan, mikä oli rankkaa, 
mutta siihen piti osata suhtautua oikealla tavalla. Opin ar-
vostamaan elämää entisestään ja elämään hetkessä. Näin, 
miten onnellisia ihmiset olivat, vaikka asiat olisivat olleet 
huonosti, Carlotta kertoo.

- Ehkä kulttuuri ja eläminen ovat kehittyvissä maissa 
läsnä olevampaa kuin täällä, koska täällä kuolema sulje-
taan pois saattohoitoihin ja osastoille. Ennen Suomessa-
kin ihmiset kuolivat kotona ja se oli ihan normaalia. Ehkä 
tuollainen muutos on saanut aikaan sen, että olemme 
etääntyneet siitä ajatuksesta, että mekin kuolemme jos-
kus, Anniina miettii. 

Kuolla elämästä kyllänsä saaneena 

Carlotta ja Anniina kokevat kuoleman vaiheena, jossa 
yksi kirja sulkeutuu ja uusi avautuu. Myös kuoleman 
jälkeen ihminen on hyvissä käsissä. 

- Kuolema herättää minussa ennen kaikkea luotta-
musta. Minäkin kuolen jossain vaiheessa, olipa se sitten 
huomenna tai monien vuosikymmenien päästä. Luotan 
siihen, mihin uskon ja minulla on sen vuoksi hyvä, rau-
hallinen fiilis. Tiedän, että Jumala pitää minusta huolen, 
kun olen elossa ja myös sen jälkeen, kun elämä tässä 
muodossa loppuu, Carlotta sanoo.

Anniina kokee kuoleman tuovan elämään myös lisää 
merkityksellisyyttä.

- Kun tajuaa sen, että meidän aika on rajallista, emme-
kä voi tietää kuolemmeko huomenna, viikon päästä vai 
milloin, niin sitä ihan eri tavalla miettii, mihin haluaa 
aikansa käyttää. Alkaa pohtimaan, elääkö arvojensa 
mukaisesti ja mitkä ovat omia unelmia ja tavoitteita 
elämässä. 

Tärkeää ei myöskään ole elämän pituus vaan sen 
laatu, eli miten on elämäänsä elänyt ja mihin käyttänyt 
aikansa. 

- Onko elänyt toisten odotuksista ja yhteiskunnan 
olettamuksista käsin vai onko oikeasti päässyt toteutta-
maan sitä, mihin on kokenut kutsumusta ja mille sydän 
palaa? Tärkeää on ajan käyttäminen siihen, missä omat 
lahjat ja taidot kohtaavat maailman ja ihmisten tarpeen, 
Anniina pohtii. 

- Niin, että onko elänyt itseään vai muita varten, Car-
lotta jatkaa. 

Molemmilla on selkeät toiveet elämälleen.
- Pyrin elämään mahdollisimman onnellisena, pitä-

mään itsestä ja toisista huolta ja käyttämään tämän ajan 
hyödyksi niin, että jos vanhaksi asti elän, voisin ajatella 
”Mikä elämä tulikaan elettyä, onpa hienoa!”, Carlotta 
hymyilee. 

- Vanhana elämännälkä voi sammua luonnollisesti, 
kun on elänyt pitkän elämän ja päässyt kokemaan mo-
nenlaisia asioita, kipeitä ja vaikeita, mutta myös ihania 
asioita. Eikö Raamatussakin sanota, että ”Kuoli elämästä 
kyllänsä saaneena”. Se olisi oma toive, että voisi kuolla 
elämästä kyllänsä saaneena, Anniina kiteyttää. 

”Opin arvostamaan elämää entisestään 
ja elämään hetkessä. Näin, miten 

onnellisia ihmiset olivat, vaikka asiat 
olisivat olleet huonosti.” 
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Tee häähaaveestasi totta! 
Monet Helsingin suosituimmista vihki kirkoista löytyy kaupungin keskustasta 
Tuomio kirkko seura kunnan alueelta. Vuosien ajan suosituimpien kärki sijan on 
ottanut 1820-luvulla rakennettu, historiaa huokuva Vanha kirkko. Olisiko se 
sinunkin vihki kirkkosi kesällä 2023? 

Vuoden 2023 lauantaipäivien vihkiaikoja Helsingin ydinkeskustan kirkoista 
voi varata verkossa viikolla 19. Linkki varauslomakkeeseen tulee seurakunnan 
etusivulle helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko. Verkon kautta lauantaipäivien 
varauksia voi jättää sunnuntaihin 15.5.2022 saakka. Tämän jälkeen vapaita 
lauantaipäivien vihkiaikoja voi tiedustella puhelimitse 6.6. alkaen. Arkipäivien 
vihkiaikoja kesälle 2023 voi tiedustella 2.5. alkaen virastosta p. 09 2340 6100 
ma–ti klo 9–15, ke 12–17 ja to–pe klo 9–12. 

Yhteisvastuukeräyksellä tukea lapsille ja nuorille
Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksellä huomioidaan erityisesti noin 
15–19-vuotiaita nuoria, joista monet ovat kärsineet etä opiskelun ja 
eristäytymisen haasteista. Monille myös kokemus yksinäisyydestä, 
ahdistuksesta ja toivottomuudesta on tullut tutuksi. Yhteis vastuun 
tuotoilla hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita erityisesti mielen 
hyvin vointia edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että 
maailmalla. 

Voit auttaa lahjoittamalla sinulle sopivan summan keräykseen

Puhelimella: MobilePay 14789

Verkossa: yhteisvastuu.fi/helsinkituomio

Verkkopankissa viitenumerolla 308090 (Hgin tmksrk) 
Aktia: FI82 4055 0010 4148 41 
Pohjola pankki: FI14 5000 0120 2362 28 
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75

Keräyslupa: Kirkkopalvelujen keräyslupa RA/2020/639



MIKSI JEESUKSEN 
KUOLEMASTA 
ILOITAAN?
Pääsiäisenä iloitaan Jeesuksen kärsimyksestä 
ja kuolemasta, mikä voi olla hämmentävää 
ja ristiriitaista. Jeesus koki eläessään 
monenlaisia tunteita. Seuraavaksi pääset 
tutustumaan joihinkin niistä tunteista. 

Teksti: Milla Kiiski ja Heidi Meriläinen

Syntymä: ihmetys, epäilys 

Monia ihmetyttää, onko 
Jeesus todella ollut olemassa. 

Jeesus on todellinen historiallinen 
henkilö, mutta se, onko hän 
Jumalan poika, voi herättää 

epäilyä. Jeesus kestää epäilyt 
kyllä!

Lapsuus: kärsivällisyys, 
kateus, kiukku 

Jeesus eli tavallisena 
lapsena, joka kuitenkin koetteli 
vanhempiensa kärsivällisyyttä. 

Kasvaessaan Jeesuskin oppi 
kärsivällisyyttä itseään ja 
etenkin meitä kohtaan.

Toiminta: rohkeus, 
oikeudenmukaisuus, 

ystävällisyys 

Jeesus on kaikkien ystävä. 
Eläessään hän hakeutui sairaiden ja 
huono- osaisten pariin. Jeesuksella 

on aina aikaa lapsille. Jeesus 
haluaa, että meilläkin on aikaa 

toisillemme ja olisimme 
toisillemme avuksi.

Kiinni jääminen: 
häpeä, pelko 

Jeesus ei tehnyt mitään väärä, 
mutta silti hänet ristiinnaulittiin, 

jota siihen aikaan pidettiin 
häpeällisenä tapana kuolla. Sinuakin 

voi hävettää joskus siitä syystä, 
että olet tehnyt jotakin väärää 
ja joskus siksi, että sinulle on 

tehty jotain väärää.

Kuolema: vapaus, 
turvallisuus, ilo 

Usein jonkun läheisen kuolema 
surettaa paljon. Jeesuksenkin kuolema 
suretti hänen perhettään ja ystäviään. 
Jeesuksen piti kuitenkin kuolla, sillä oli 

meille suuri merkitys. Jeesus kuoli, jotta me 
saisimme anteeksi ja elää ilolla. Jeesuksen 

kuoleman jälkeen, kuolema ei ole enää 
samanlainen, koska saamme elää 
jälleennäkemisen toivossa. Jeesus 
odottaa meitä taivaassa muiden 

rakkaittemme kanssa.
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Jeesus eli ihmisenä, jotta ymmärtäisi ihmisyyttä 
kaikkine tunteineen, miltä sinusta tänään, nyt, tuntuu?

Jeesus ymmärtää, kuulee ja näkee meistä jokaisen, 
onnistumiset ja virheet. Ja siitä huolimatta opastaa ja 

antaa anteeksi. Tässä vasta syytä iloon!

Milloin tunsit 
tunteen ensimmäistä 

kertaa?

Milloin tunne oli 
voimakkain? Milloin viimeksi?

Mitä tunteita Jeesuksen elämässä oli? Mieti 
näitä tunteita oman elämäsi kohdalla. Missä ja 

miltä nuo tunteet sinussa tuntuvat?

Tunnemittariaskartelu
Tarvitset: viisi eri väristä paperia, kyniä, sakset, liimaa tai teippiä, narun (esimerkiksi villalanka toimii hyvin) ja helmen.

• Keksi jokaiselle värille sitä kuvastava tunne tai tunteita (voit käyttää myös Jeesuksen kokemia tunteita)

• Piirrä tai kirjoita valitsemasi tunne valitsemallesi värilliselle paperille

• Järjestä paperit haluamaasi järjestykseen allekkain ja liimaa tai teippaa ne yhteen

• Pujota helmi naruun

• Tee reiät ylimmän paperin yläreunaan ja alimman paperin alareunaan

• Solmi narun toinen pää ylempään reikään ja toinen alempaan reikään.

• Tunnemittari on valmis käytettäväksi

• Miltä tuntuu nyt? Laita helmi valitsemasi tunteen kohdalle!
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Kesän Avoimet Ovet eli KAO aloittaa jälleen toimintansa 
kesäkuun alussa. Helsingin tuomiokirkko on avoinna kesä-
elokuussa joka päivä klo 21 asti. Ilta-aukiolo toteutetaan 
vapaaehtoisten voimin. Päivystysvuoro on klo 18–21, ja 
kerralla päivystää kaksi tai kolme vapaaehtoista. Voit toimia 
kirkkopäivystäjänä, jos olet yli 18-vuotias ja jonkin kristillisen 
yhteisön jäsen sekä osallistunut yhteen koulutusiltaan.  

Kauden avajaisia vietetään Tuomiokirkon kryptassa torstaina 
12.5. klo 18. Illan ohjelmassa on hartaus, musiikkia, kevyttä 
iltapalaa sekä koulutus, johon ovat lämpimästi tervetulleet sekä 
uudet että kokeneet päivystäjät.  
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi: p. 050 4420 050, 
 anni.roiha@evl.fi

Seurakuntavaalit järjestetään syksyllä, kiinnostaisiko sinua lähteä eh-
dokkaaksi? Valitsija yhdistykset ja tärkeimmät tiedot vaaleista löydät 
helsingintuomiokirkkoseurakunta.fi/vaalit sekä QR-koodin takaa. Anna 
äänesi vaalipäivä su 20.11. tai äänestä ennakkoon ti–la 8.–12.11.2022.

Tuomiokirkkoon haetaan vapaaehtoisia iltapäivystäjiä  


