
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”TÄRKEETÄ ON SE REHELLISYYS” 
Uskonnollinen kokemus nuorten aikuisten  

Varikkomessun rukousosiossa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Severi Laakso 
Kirkkososiologian pro gradu -tutkielma 

Maaliskuu 2015 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

HELSINGIN YLIOPISTO – HELSINGFORS UNIVERSITETET 

Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty 
 Teologinen tiedekunta 

Laitos  –  Institution – Department 
Käytännöllisen teologian osasto 

Tekijä – Författare – Author 
 Laakso Tuure, Severi 
Työn nimi –  Arbetets titel – Title 
 ”Tärkeetä on se rehellisyys” – Uskonnollinen kokemus nuorten aikuisten Varikkomessun rukousosiossa 
Oppiaine  –  Läroämne – Subject 
Kirkkososiologia 
Työn laji – Arbetets art – Level 
 Pro gradu -tutkielma  

Aika– Datum – Month and year 
 Maaliskuu 2015 

Sivumäärä  –  Sidoantal – Number of pages 
 90 + 15 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 
Postmodernin ajan henkeen kuuluu ajatus yksilöllisen merkityksellisyyden korostamisesta myös hengellisissä 
asioissa. Kirkossa on alettu järjestää aktiivista nuorten aikuisten toimintaa, sillä nuoret aikuiset ovat suurin kirkosta 
eroava ikäluokka 2010 -luvulla. Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena on tamperelainen nuorten aikuisten Varik-
komessu ja erityisesti sen ylistys- ja rukousosio. Varikkomessu on postmodernin ajan yksilöitä täynnä oleva yhtei-
söllinen ja karismaattinen messuyhteisö. Postmodernin yksilön uskonnollisessa elämässä tärkeätä ovat yhteisölli-
syys ja kokemuksellisuus. Kokemusten tutkiminen auttaa ymmärtämään,  mitä nuori aikuinen kirkossa arvostaa ja 
sen toiminnalta odottaa.  
 
Tutkimus on teoriaohjaava ja tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Ole Riisin ja Linda Woodheadin 
dialektisen suhteen teoriaa, jonka avulla tutkittiin Varikkomessun sisältöä. Teorian mukaan uskonnollinen koke-
mus on optimaalisin, kun ihminen elää uskonnollisuuttaan jonkin symbolin kautta yhdessä toisten ihmisten kans-
sa.  Varikkomessu on nuorten aikuisten näköinen messu, johon sisältyvät symbolit herättävät osallistujissa paljon 
uskonnollisia emootioita.  
 
Tässä tutkimuksessa on tutkittu, millaisia emootioita ja kokemuksia nuorten aikuisten Varikkomessun rukous-osio 
2010-luvun nuorissa aikuisissa herättää. Kaksi tutkimuskysymystä olivat: mitkä symbolit Varikkomessussa ovat 
tärkeitä uskonnollisen kokemuksen ja emootioiden kannalta, ja mitä yhteisöllisiä elementtejä kokemuksiin liittyy.  
 
Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä Varikkomessun toteuttajaa ja osallistujaa sekä havainnoi-
malla Varikkomessussa. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna yksilöhaastatteluna ja havainnot kerättiin syk-
syn 2012 aikana. Analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Pääluokiksi aineiston analyysin 
pohjalta nousivat kokemukseen vaikuttavat symbolit ja kokemukseen vaikuttavat yhteisölliset tekijät.  
 
Tulosten mukaan kokemukseen vaikuttavat tekijät Varikkomessussa ovat aineiston perusteella sekä materiaalisia 
symboleja että messun toteutukseen ja ilmapiiriin vaikuttavia toteutuksellisia symboleita. Risti on uskonnollisen 
kokemuksen kannalta tärkein materiaalinen symboli. Toteutukseen liittyvistä asioista messun nuorekas ja nykyai-
kainen valo- ja äänitekniikkaa sekä audiovisuaalista tekniikkaa hyödyntävä toteutus olivat keskeisiä uskonnollisten 
emootioiden kannalta. Tulokset osoittavat, että ilmapiirissä tärkeätä olivat kodinomaisuus, rentous ja avoimuus 
olla omana itsenään messussa.  
 
Yhteisöllisillä elementeillä oli tulosten mukaan suuri merkitys uskonnollisen kokemuksen kannalta. Rukouskoke-
muksiin vaikuttivat ajatus Varikolla kokoontuvasta yhteisöstä Jumalan perheenä, messun sosiaalisuuden koros-
taminen sekä messun kehittäminen yhteisön voimin. Lisäksi rukousilmaisun monipuolisuuden vaaliminen ja tun-
teiden ilmaisun vapaus rukousosiossa koettiin tärkeiksi yhteisöllisiksi tekijöiksi Varikkomessussa. Varikkomessus-
sa haastetaan jokaista yhteisön jäsentä rukoilemaan messuyhteisön puolesta. 
 
Tutkimuksen mukaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä on tulevaisuuteen luottavaisina suhtautuvia nuo-
ria aikuisia, jotka haluavat kehittää kirkon messutoimintaa yhteisölliseksi ja kokemusrikkaaksi. Tutkimuksen mu-
kaan rukouselämän kannalta ilmapiiriin ja messun toteutukseen liittyviin asioihin tulisi panostaa kirkossa enem-
män. Samalla todennäköisesti vaikutettaisiin positiivisesti kirkon jäsenmäärän säilymiseen. Varikon nuorten ai-
kuisten yhteisön kantavana voimana toimii rukous, joka on sekä yksilöille tärkeää, että yhteisöllisyyden kannalta 
messun keskeisimpiä ulottuvuuksia. 
 
Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
 Varikkomessu, nuori aikuinen, emootio, yhteisöllisyys, rukous 
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 
 Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto, Teologia 
Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 



 

	   	  



 

Sisällysluettelo	  
 
1 Johdanto ja tutkimuskohteen esittely .................................................................... 1	  

1.1 Johdanto ......................................................................................................... 1	  
1.2 Tutkimuskohteen esittely ............................................................................... 5	  

2 Aikaisempi tutkimus ja tarkastelunäkökulma ..................................................... 10	  
2.1 Aikaisempi tutkimus .................................................................................... 10	  
2.2 Teoreettinen tarkastelunäkökulma ............................................................... 16	  

3 Tutkimuksen toteuttaminen ................................................................................ 20	  
3.1 Tutkimustehtävä .......................................................................................... 20	  
3.2 Aineisto ........................................................................................................ 22	  
3.3 Analyysin kulku ........................................................................................... 26	  
3.4 Luotettavuus ja asemani tutkijana ............................................................... 28	  

4 Symbolit uskonnollisessa kokemuksessa ........................................................... 31	  
4.1 Materiaaliset symbolit Pispalan kirkon kirkkotilassa .................................. 31	  
4.2 Rukousosion tekninen ja hiottu kokonaisuus .............................................. 34	  
4.3 Rukousosion vaiheet ja niiden sisältö .......................................................... 43	  

5 Rukouskokemuksen yhteisölliset ulottuvuudet .................................................. 58	  
5.1 Rukousosion ilmapiiri ja hengellisyys ......................................................... 58	  
5.2 Yksilönä yhteisössä ..................................................................................... 67	  
5.3 Yhteisön yhteisöllisyys ................................................................................ 74	  

6 Pohdinta .............................................................................................................. 81	  
Lähde- ja kirjallisuusluettelo ................................................................................. 91	  

Painamattomat lähteet ........................................................................................ 91	  
Kirjallisuus ......................................................................................................... 91	  

Liitteet .................................................................................................................... 97	  





 1 

1 Johdanto ja tutkimuskohteen esittely 

1.1 Johdanto 
 

“Tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset Varikko-yhteisössä etsivät ja arvostavat 

kodikkuutta ja viihtyvät hengellisessä ympäristössä, jossa on nähtävissä karis-

maattisia piirteitä. Olisi mielenkiintoista tutkia lisää sitä, onko karismaattisuus se 

asia, joka vetää pienryhmässä viihtyvää nuorta aikuista puoleensa, saa hänet tu-

lemaan kirkkoon ja viihtymään siellä.”1 

 

Kandidaatintutkielmani teologisessa tiedekunnassa käsitteli nuorten aikuisten Py-

hän kohtaamista silloin pienyhteisöksi määritellyssä nuorten aikuisten Varikko-

messun messuyhteisössä. Kolmen haastattelun perusteella tehty tutkimus oli vain 

pintaraapaisu Varikkoyhteisön jäsenten kokemusmaailmaan. Tampereella Pispa-

lan kirkossa nuorten aikuisten Varikkomessuun kokoontuva Varikkoyhteisö on 

kirkon toimintaan aktiivisesti osallistuvien nuorten aikuisten yhteisö. Varikko-

yhteisö on profiloitunut yhteisön julkaisuissa nuorten aikuisten näköiseksi seura-

kunnaksi2. Tutkimuksessa uskonnollinen kokemus Varikkomessussa näytti nou-

sevan keskeiseksi Varikkomessussa viihtymisen ja käymisen syyksi. Hengellisen 

ilmapiirin tärkeys oli niin kiinnostava tutkimustulos, että päätin syventää tutki-

mustani Varikkomessusta tässä pro Gradu –työssä. Tämän tutkielman teema on 

2010–luvulla elävän nuoren aikuisen uskonnollinen kokemus rukouksen aikana. 

Tutkimuskohteena on tamperelaisten nuorten aikuisten Varikkomessu ja erityises-

ti siinä oleva ylistys- ja rukousosio.  

 Nuoret aikuiset ovat 2010-luvulla Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta 

eniten eroava ikäluokka. Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan enemmistö kirkosta 

eroavista ihmisistä on 20-39-vuotiaita nuoria aikuisia.3 Evankelisluterilaisen kir-

kon haasteellisen tilanteen keskellä on tehty paljon tutkimusta, jolla yritetään 

ymmärtää kirkkoon kuuluvien ihmisten toimintaa ja ajatuksia kirkosta ja sen opis-

ta. Kirkon tilastot kertovat surullista viestiään kirkon tilaisuuksien kävijämäärien 

laskusta ja kirkosta eroamisesta. Tutkimukset osoittavat, että suomalaisten kirk-

koonkuulumisprosentti laskee jatkuvasti. Yleisesti kaikkien suomalaisten kirk-

koonkuulumisprosentti on laskenut muutaman vuosikymmenen aikana radikaalis-
                                                
1 Laakso 2012.  
2 Nuorten aikuisten näköinen seurakunta – Alueet.  
3 Niemelä 2015.  
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ti. Agnostikkoja ja ateisteja suomalaisista on neljäsosa.4 Kun vielä vuonna 1970 

kirkkoon kuului 95% kansasta, on vastaava luku nykyään enää noin 75%.5 Suo-

malaiset ovat kirkon toimituksiin osallistumisessa myös yksi Euroopan passiivi-

simmin osallistuvasta kansoista. Passiivisuus tarkoittaa sitä, että suurin osa kirkon 

jäsenistä osallistuu kirkon toimintaan vain harvoin, pääosin jouluna ja sukulaisten 

kirkollisten toimitusten yhteydessä.6 Rippikouluikäisistä eli noin 15-vuotiaista 

vielä 88,4 prosenttia kuuluu kirkkoon. Kuitenkin 18 vuotta täytettyään noin viisi 

prosenttia rippikoulun käyneistä eroaa heti kirkosta. Nuorten aikuisten ikäluok-

kaan kuuluvista 26-32 vuotiaista enää 67% on kirkon jäseniä. Sukupuolia tarkas-

tellessa huomattavaa on, että nuorista aikuisista miehet eroavat kirkosta naisia 

enemmän. Kun naisten pienin kirkkoonkuulumisprosentti on 70,3% 27-vuoden 

iässä, miehillä alhaisin kirkkoonkuulumisprosentti on 29-31 -vuotiailla, joista 

kirkkoon kuuluu noin 62%. Myös tilastojen ja mittausten valossa Jumalaan usko-

vien määrä laskee jatkuvasti.7 

Yleisimpänä syynä nuorten aikuisten kirkosta eroamiseen on se, että kirkol-

la ei ole henkilökohtaista merkitystä heidän elämässään.8 Nuoret aikuiset eivät 

täysin tuomitse kirkkoa ja kristinuskoa, mutta he odottavat kirkolta enemmän sy-

vyyttä sekä älyllisesti että hengellisesti. Koska individualistiset nuoret aikuiset 

tahtovat olla vapaita ja sitoutuvat vain harvoihin asioihin elämässään, ei ole ihme, 

että he hyvin todennäköisesti eroavat ja erkanevat kirkosta, mikäli kirkko ei tarjoa 

kokemuksellisesti henkilökohtaisella tasolla heille tarpeeksi merkitystä.9 Kirkon 

toimintaan osallistutaan myös yhä harvemmin. Valtaosa suomalaisista kuuluu 

“harvakseltaan ja satunnaisesti kirkon toimintaan osallistuviin” ja “laimeasti us-

koviin”. Vanhemmat ikäluokat Suomessa ovat aktiivisempia uskonnon harjoitta-

misessa kuin nuoremmat ikäluokat ja tunnustavat uskovansa Jumalaan nuorempia 

prosentuaalisesti enemmän.10 Vain 1/5 suomalaisista kertoo osallistuvansa useita 

kertoja vuodessa kirkon toimintaan.  

 Tilastot osoittavat kuitenkin, että vaikka osallistumisaktiivisuus on heikkoa 

usko Jumalaan on Suomessa yhä vahvaa. Mittausten mukaan yhä noin 2/3 suoma-

laisista uskoo Jumalaan. Instituutioihin sitoutumisen sijaan viime aikoina on li-

                                                
4 Ketola 2001, 12. 
5 Kirkon tilastollinen vuosikirja; Vahvistetut jäsentilastot, 2013.  
6 Ketola, 2011. 
7 Palmu, Salomäki, Ketola & Niemelä 2012, 76–77. 
8 Niemelä, 2015. 
9 Tutkimus kirkosta eroamisen syistä, 2006.  
10 Niemelä 2001, 57. 
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sääntynyt yksilöllisen ja epämuodollisen uskonnollisuuden muoto, josta uskon-

tososiologit käyttävät nimitystä henkisyys. Tilastot osoittavat, että yli 2/5 suoma-

laisista kertoo olevansa Jumalaan yhteydessä omalla tavallaan passiivisesta kir-

kossakäynnistään riippumatta. Maailmanlaajuisesti tehtyjen tutkimuksien mukaan 

väite uskonnollisuuden vähenemisestä ja sekularisaation leviämisestä ei välttämät-

tä pidä paikkaansa. Tutkijat ovat eri mieltä siitä mihin suuntaan maailman uskon-

nollisuus on muuttumassa. Länsimaissa maallistumista voidaan todentaa, mutta 

muualla maailmassa tutkimustulokset vaihtelevat.11  

Holistinen ihmiskäsitys haastaa yhteiskuntatieteelliset mittaustulokset, jotka 

antavat usein vain osittaisen ja vain tietystä näkökulmasta asiaa tarkastelevan tu-

loksen. Uskonnollisuuden tutkijat ovat päätyneet siihen tulokseen, että kirkossa-

käymisaktiivisuus ei välttämättä kerro siitä, ettei ihminen usko Jumalaan. Esimer-

kiksi usko kirkon oppiin ei aina korreloi toimintaan osallistumisen määrän kanssa. 

Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumaton ei välttämättä ole myöskään yksityis-

elämässään täysin uskonnollisesti passiivinen. Hän saattaa esimerkiksi rukoilla 

aktiivisesti yksin kotonaan.12 Holistisen näkemyksen mukaan ihminen on moni-

puolinen olento.13 Tästä syystä ihmistä tulisi tutkia mahdollisimman kokonaisval-

taisesti. Tässä tutkielmassa kokemuksellisuudella tarkoitetaan sekä ihmisessä he-

rääviä tunteita eli emootioita että myöskin kokemuksia.  

Suomessa elävistä nuorista aikuisista suurin osa elää henkisesti postmoder-

nissa todellisuudessa. Kyseisen ajan erityispiirteisiin kuuluu ihmisen universaali 

oikeus valita oma identiteettinsä, totuuden loputon jatkuva etsintä, sekä relativis-

tinen totuuden suhteellisuus. Postmoderni aika haastaa kirkon ja sen käytännöt. 

Relativistisen ajan keskellä kirkolla on haaste pitää kiinni “rukouksen totuudesta”. 

Uskonnollinen todellisuus ei ole ilmaisumuodoiltaan muuttumatonta, vaan se 

ymmärretään eri tavoin eri konteksteissa.14 Erityisen selvästi tämä näkyy postmo-

dernissa ajattelussa. Sen mukaan ihmisen uskonvaellus ei ole pyhiinvaellusta koh-

ti selvää päämäärää, vaan se on pikemminkin “kulkurin tai turistin kiertelyä erä-

maassa ja  kuljeskelua paikasta toiseen”. Ihmisellä on lupa etsiä itseään ja omaa 

suhdettaan kirkkoon ja Jumalaan. Postmoderneihin ihanteisiin kuuluu myös ajatus 

universaalin erilaisuuden kunnioittamisesta ja vaalimisesta. Todellinen erilaisuus 

mahdollistuu vasta silloin, kun kukin yksilö tunnustaa toisten yksilöiden erilai-

                                                
11 Niemelä, 2003, 150. 
12 Ketola 2011, 10.  
13 Rauhala 1989, 26–27. 
14 Tätä ovat pohtineet esimerkiksi McGuire 2008; Bauman 2002. 
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suuden. Totuus on yksilön asenne siihen, mihin uskotaan. Kukin muodostaa hen-

kilökohtaisen suhteen siihen, mikä yhteiskunnassa ja uskonnollisissa yhteisöissä 

määritellään totuudeksi. Postmodernin ajan ihminen elää hektisessä nopeasti 

muuttuvassa yhteiskunnassa, joten nopea muutosvalmius on tärkeä taito elämässä. 

Elämä koostuu pienistä palasista ja sirpaleista, mikä johtaa myös siihen, että ihmi-

set vastentahtoisesti sitovat itseään mihinkään pitkäksi aikaa. Postmodernin ajan 

ihminen sitoutuu mieluummin lyhyen ajan projekteihin. Postmodernin ajan ihmi-

selle tämän ajatusmaailman mukaan jokaisella yksilöllä on lupa rakentaa täysin 

oma henkilökohtainen suhde myös rukoilemiseen.15 Postmodernin yksilön etsin-

nän jakautuminen kokemuksellisuuteen ja yhteisöllisyyteen on kuvattu kuviossa 

1.  

 

 
Kuvio 1: Postmodernin yksilön etsintä. 

 

 Henkilökohtaisen hengellisen suhteen etsintään liittyy vahvasti  kokemuk-

sellisuus. Kaikkein elinvoimaisin kokemuksellisen kristillisyyden muoto 2010-

luvulla maailmassa on helluntailaisuus ja karismaattinen kristillisyys.16 Karis-

maattisuus on vallannut sijaa myös luterilaisen kirkon sisällä. Karismaattinen liike 

on syntynyt 1960-luvulla Yhdysvalloissa.17 Suomen ev.lut. kirkossa on jo vuodes-

ta 1978 asti toiminut oma karismaattinen liike “Hengen uudistus kirkossamme”, 

jonka tavoitteena on rohkaista kirkkoa jatkuvaan hengelliseen uudistumiseen.18 

Varikkoyhteisön pastori Timo Pöyhönen toimii kyseisen Hengen uudistus kirkos-

samme Ry:n hallituksen puheenjohtajana.19 Yhdistys korostaa “Pyhän Hengen, 

                                                
15 Bauman 1996, 185, 270–274. 
16 Andersson 2004, 1. 
17 Andersson 2004, 144. 
18 Ketola 2011, 82. 
19 Liite 7. 
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armolahjojen, rukouksen ja yhteyden merkitystä kristillisten kirkkojen, yhteisöjen 

ja yksityisten kristittyjen elämässä”.20 Hengen uudistuksen näky on “tukea ja ra-

kentaa Pyhän Hengen voimassa eläviä yhteisöjä ja lähettää niiden jäseniä maail-

maan.21 Suomessa on vuosituhannen vaihteen jälkeen noussut helluntailaisuudesta 

vaikutteita saanut uuskarismaattisuuden aalto, joka tarkoittaa karismaattisia suur-

ten uskonyhteisöjen ulkopuolella olevia ryhmiä.22 Luterilaisen kirkon karismaatti-

sissa messuissa käy ihmisiä, jotka ovat osallistuneet uuskarismaattisten yhteisöjen 

tilaisuuksiin. Koska luterilaisia karismaattisia messuja toteutetaan yhteisön jäsen-

ten voimin, voi tämän kautta uuskarismaattisuuden piirteitä levitä myös luterilai-

sen kirkon karismaattisiin messuihin. Karismaattisuus ilmiönä on monipuolinen. 

Siinä keskeisintä on oppi Pyhästä Hengestä, johon tutustutaan erityisesti koke-

muksen perusteella.23  

Kokemuksellisuuden lisäksi yhteisöllisyys on ilmiö, jonka kautta Varikko-

messun rukousosio on kiinnostava tutkimuskohde. Kirkkososiologisessa tutki-

muksessa erityisen kiinnostuksen kohteena ovat kirkolliset yhteisöt ja niihin kuu-

luvat yksilöt. Tutkimuskohteeksi Varikkomessu valikoitui sen perusteella, että sitä 

kuvaillaan sen omissa tiedotteissa ja julkaisuissa yhteisölliseksi messuyhteisöksi. 

Kirkkososiologian näkökulmasta on erityisen mielenkiintoista tutkia, millaisia 

yhteisöllisiä elementtejä Varikkomessun rukousosiossa on ja miten ne vaikuttavat 

rukousosioon osallistuvien rukouskokemuksiin.  

1.2 Tutkimuskohteen esittely 
Suomen evankelisluterilainen kirkko on pyrkinyt erityisesti suurissa kaupungeissa 

vastaamaan nuorten aikuisten kirkosta eroamiseen perustamalla kirkkoon uusia 

                                                
20  Hengenuudistus, 2015. 
21 Muita Hengenuudistus kirkossamme -yhdistyksen tavoitteita ovat karismaattisuuden sisällön 
raamatullisten ja teologisten perusteiden selventäminen seurakuntalaisille, spiritualiteetin tiedolli-
sen puolen vahvistaminen opettamalla siitä, sekä seurakuntayhteyden ja kristittyjen elävän yhtey-
den vahvistaminen. 
22 Hovin mukaan (Hovi 2010) uuskarismaattisen liikehdinnän korostuksia ovat uskonnollinen 
kääntyminen, yliluonnollisen kokemuksen ymmärtäminen arkielämän asiaksi, emotionaalisesti 
latautuneet jumalanpalvelukset, verkostomaisuus sekä muuttuvuus. Raamattuun uuskarismaattisis-
sa liikkeissä suhtaudutaan arvostaen ja sitä tulkitaan varsin kirjaimellisesti. Uuskarismaattiset 
yhteisöt ovat usein pieniä yhteisöjä, joihin sitoudutaan aktiivisesti. 
23 Christensonin mukaan (Christenson 1979, 34, 65–71.) karismaattisuuden elementtejä ovat vapaa 
spontaani rukoilu, todistuspuheenvuorot, profetoiminen, henkilökohtainen esirukoilu, kielilläpu-
huminen, sekä voimakas ja tunteellinen ylistyslaulujen laulaminen. Karismaattisessa jumalanpal-
veluksessa usein pastorin rooli jää pieneksi. Sen sijaan messun kävijät ovat aktiivisia ja toteuttavat 
messua omilla lahjoillaan. Jumalanpalveluskävijät elävät messua aktiivisen seurakunnan keskellä 
jossa vastuu on jaettu monijäseniselle ja monilahjaiselle seurakunnalle. Pyhä Henki ei ole epämää-
räistä sumua, vaan hän on eläväksi tekijä, joka kirkastaa Kristuksen ja johdattaa totuuteen. Tämän 
lisäksi karismaattisuuteen liittyy yhteyden korostaminen toisiin ihmisiin. Toisesta pidetään huolta 
ja aina ollaan valmiita rukoilemaan toisen puolesta. 
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uskonnollisia yhteisöjä, joissa keskitytään kohtaamaan erityisesti nuori aikuinen. 

Tässä tutkielmassa huomio kiinnittyy Tampereelle, jossa kirkko on päässyt hy-

vään vauhtiin haasteen kanssa. Tampereella nuorten aikuisten tavoittamiseksi syn-

tyi vuonna 2005 Uusi Verso -verkosto, joka järjestää toimintaa ympäri kaupunkia. 

Pispalan kirkossa kokoontuva Varikkomessu on ollut yksi Uuden verson messu-

yhteisöistä. Nuoria aikuisia on otettu Tampereella mukaan aktiivisesti myös to-

teuttamaan seurakunnan toimintaa. Heille on tarjottu mahdollisuus osallistua nuo-

rekkaasti järjestettyihin messuihin. Tampereen kirkkovaltuusto hyväksyi vuonna 

2009 toimintaohjelman, jonka mukaan erityisesti nuorten aikuisten toimintaa pyri-

tään kehittämään. Haasteessa on onnistuttu: 2/3 Tampereen seurakuntien vapaaeh-

toistyöntekijöistä on nuorten aikuisten ikäluokasta. Erityisesti yhdessä tekemisen 

kulttuuri on nostanut Tampereella Uuden Verson toiminnan jäsenmääriä. Suuri 

määrä nuoria aikuisia on löytänyt tiensä myös takaisin kirkon penkkiin ja seura-

kuntaan.24  

 Varikkomessu, on yksi Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa nuorten 

aikuisten messuksi profiloituvista messuista. Kyseessä on erityismessu, jolla pyri-

tään selkeästi tavoittamaan nuorten aikuisten ajatusmaailmaa ja heidän kokemus-

piiriään. Varikko-yhteisö on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimiva 

tamperelainen nuorten aikuisten yhteisö. Varikko-yhteisöön kuului aineistonke-

ruun aikaan syksyllä 2012 noin 150-200 jäsentä,  ja toimintaan osallistuvien yhtei-

sön jäsenten ikähaitari oli 18-40 -vuotta. Vaikka yhteisön toimintaan osallistuvat 

henkilöt ovat pääasiassa nuoria aikuisia, ei yhteisö ole asettanut toimintaan osal-

listumiselle minkäänlaisia ikärajoituksia. Messuissa käy myöskin lapsiperheitä. 

Yhteisö kutsuu toimintaansa kaikenikäisiä “rennosta meiningistä” pitäviä ihmi-

siä.25 Internetsivuille on Varikon lisäksi listattu 10 muuta nuorten aikuisten toi-

mintaan keskittyvää messuyhteisöä.26 

 Uusi Verso on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimiva yhtei-

söllisyyttä ja yhdessä tekemistä painottava nuorten aikuisten verkosto Tampereel-

la. Se on yhteistyöhanke, jossa paikallisseurakunnat tekevät yhteistyötä Kansanlä-

hetyksen, Kansan Raamattuseuran, Suomen Lähetysseuran, Nuorten Naisten Kris-

                                                
24 Reilusti kristitty, 2009.  
25 Varikko-yhteisön esittely, 2014 . 
26 Muut nettisivujen mainitsemat yhteisöt ovat: Tampereen Hervanta, Tampereen Messukylä,  
Tampereen Viinikka, Tampereen Keskusta, Helsingin Verkosto, Helsingin Agricola-yhteisö, Lem-
päälä, Kangasala, Turun Katariinan seurakunta sekä Turun Mikaelin seurakunta.  
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tillisen yhdistyksen, sekä Opiskelija- ja koululaislähetyksen kanssa.27 Tampereella 

toimivan nuorten aikuisten organisaatio on kuvattu kuviossa 2.  
 

 

 

 
 

 

 

 

Kuvio 2: Kaavio Uuden Verson kokonaisuudesta aineistonkeruun ajalta. 

 

Tutkimusaineiston keruuaikaan Varikkomessu oli yksi Tampereen seurakuntayh-

tymän alaisista nuorten aikuisten verkoston Uuden Verson messuyhteisöistä. Ai-

neistonkeruuajan jälkeen Uuden Verson toiminta ja organisaatio on muuttunut 

paljon,28 mutta haastateltavien ymmärtämisen kannalta on tärkeää tietää, minkä-

laiseen organisaatioon se kuului silloin. Uusi Verso jakautui Tampereen seurakun-

tayhtymän sisällä viiteen eri yhteisöön, jotka olivat Pispalassa toimiva Varikko, 

Keskustassa toimiva Voimala, Messukylässä toimiva Kipinä, sekä Hervannassa ja 

Viinikassa toimivat nuorten aikuisten yhteisöt.29 Uusi Verso järjesti monipuolista 

toimintaa, ja yksi sen toiminnan keskuksista olivat ympäri kaupunkia järjestettävät 

messut. Uuden Verson toiminta alkoi vuonna 2005 ja messutoiminta aloitettiin 

heti verkoston toiminnan alkaessa.30  

 Varikon visio on kirjattu yhteisön Internet-sivuille. Se sisältää neljä osiota: 

Jumalan kohtaaminen, avara ja hyväksyvä ilmapiiri, luovuuden kulttuuri, sekä 

ulospäin suuntautunut ja vetovoimainen seurakunta.  Ihmiset kohtaavat Jumalan 

eri tavoin. Varikolla painotetaan rehellistä Jumalan kohtaamista omana itsenä. 

Hyväksyvä ilmapiiri syntyy vastakaikuna Jumalan armollisuudelle. Varikolla py-
                                                
27 Joukainen 2012, 3. 
28 Uusi Verso – Meidän yhteisö – Organisaatio, 2015. 
29 Uusi Verso -verkoston esittely, 2012. 
30 Joukainen 2012, 3. 
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ritään aitoon yhteyteen jonka pohjana ovat armo ja totuus. Rehellisessä ja aidossa 

yhteydessä ihmisten hyvät ja huonot puolet tulevat esiin. Ilmapiirillä pyritään ta-

kaamaan se, että yhteisöön kaikki ovat tervetulleita kasvamaan kristittyinä. Luo-

vuuden kulttuuri syntyy avoimesta ilmapiiristä ja Jumalan kohtaamisesta. Sen 

tavoitteena on synnyttää uudenlaista ja innostavaa elämää. Vision mukaan on kui-

tenkin muistettava, että luovuudenkin takana on Jumala, joten ihmisten sijaan kii-

tos siitä kuuluu Jumalalle. Luovuuden kulttuuri puolestaan tähtää evankeliumin 

vapautuneeseen levittämiseen tämän päivän kielellä. Ulospäin suuntautuminen on 

haastavaa ja se saa ihmiset turvautumaan Jumalaan. Vision tarkoituksena on saada 

seurakunta toimimaan entistä paremmin ja vetämään ihmisiä puoleensa yhä 

enemmän.31  

Varikko-yhteisön toiminta on organisoitu järjestelmällisesti. Vastuu toimin-

nasta kuuluu sekä pastoreille että maallikoille. Aineiston keräämisen aikaan toi-

mintaa johti johtoryhmä, johon kuuluivat sekä yhteisön kaksi pastoria, vapaaeh-

toistyön koordinaattori ja neljä vapaaehtoistyöntekijää. Johtoryhmän tehtävänä on 

johtaa Varikon organisaatiota, joka jakautuu kolmeen luokkaan. Organisaation 

kolme luokkaa ovat solut, tiimit ja projektit. Johtoryhmän jäsenillä on kaikilla 

oma vastuualueensa organisaatiossa, josta heillä on valmennusvastuu.32 Johto-

ryhmän jäsenten alaisena toimii tiimien vetäjiä, joilla jokaisella on vastuu yhdestä 

tiimistä. Varikon toiminnan eri osa-alueista vastaavat tiimit jakautuvat seitsemään 

osaan.33 Jokaista pienryhmää eli solua on valtuutettu johtamaan soluvalmentaja. 

Kodeissa kokoontuvissa soluissa pohditaan elämää kristittynä, luetaan Raamattua, 

rukoillaan ja tavoitteena on ohjata ihmisiä kasvamaan kristittyinä.34 Projektit ovat 

Varikon tavoitteita palvelevia määräaikaisia hankkeita, jotka ovat pitkälti seura-

kuntalaisten ideoimia. Myös jokaiselle projektille pyritään nimeämään oma val-

mentajansa. Toiminta ja organisaatio toimii pitkälti vapaaehtoisvoimin. Kaikki 

innokkaat saavat Varikolla osallistua seurakunnan toiminnan järjestämiseen. Toi-

                                                
31 Varikon esittely – Visio, 2012. 
32 Varikon valmennusvastuut: solutoiminta, lapsityö, varhaisnuorisotyö,  nuorisotyö, musiikkitoi-
minta ja sen kehittäminen, mediatiimi, Nyrkki, raamattuillat, messun  rukouspalvelu, messutiimi, 
tervetulotiimi, starttikurssi, sisäänajotoiminta, projektit, miestentoiminta, naistentoiminta. 
33 Varikon tiimit ovat:1.Lapset (lastentoiminta, pyhäkoulut) 2. Nuoret (sillan rakennus Harjun 
nuorten ja nuorten aikuisten välille) 3. Nyrkki (yhteisön rukouselämästä vastaava) 4. Messu (Va-
rikkomessun vastuu)  5. Media (vastuu Varikon tiedotuksesta) 6. Tervetulo (uusista kävijöistä 
huolehtiminen) 7. Startti (Varikon toimintaan sisäänajaminen). 
34 Varikon toiminta – Solut, 2012. 
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minnan järjestäytymisen idea on parantaa seurakunnan toiminnan toteutumista 

kuormittamatta ketään vapaaehtoista liikaa.35  

Varikko-yhteisön messutoiminta sai alkunsa pastori Timo Pöyhösen36 näys-

tä. Hän sai vision seurakunnasta, joka on yhteisöllinen ja jonka toiminta on miele-

kästä. Pöyhösen näkyyn sisältyi ajatus yhteisön näköisestä toiminnasta ja siitä, 

että toiminta yhteisön vahvistuessa muuttuisi seurakuntalaislähtöiseksi heidän 

mielenkiintonsa mukaan. Vuonna 2005 Pöyhönen palkattiin kehittämään ja koor-

dinoimaan Tampereen seurakuntayhtymän nuorten aikuisten toimintaa ja sen kas-

vua. Pienen ydinryhmän kanssa Pöyhönen lähti visioimaan nuorten aikuisten toi-

mintaa Länsi-Tampereelle Pispalaan, jossa nuorten aikuisten toimintaa ei vielä 

liiemmin ollut. Ydinryhmän johdolla yhteisöä lähdettiin rakentamaan uudistus-

mielisen messun ympärille. Yhteisöä rakennettiin asenteella ”mikään ei ole kiveen 

hakattua, vaan kaiken voi tehdä toisin”.37 Pohdinnan tuloksena järjestettiin 

25.9.2005 ensimmäinen Varikkomessu, johon osallistui 80 ihmistä. Messu raken-

nettiin maallikkoryhmissä ja perinteisestä käsikirjan mukaisesta messukaavasta 

sellaisenaan jäi jäljelle aluksi vain ehtoollisliturgiaosio. Myöhemmin myös eh-

toollisliturgiaosiota lyhennettiin ja kevennettiin. Ensimmäinen Varikkomessu oli 

menestys ja sen ympärille ryhdyttiin rakentamaan uudenlaista nuorten aikuisten 

yhteisöä.38 Varikkomessun johtoajatuksena on alusta asti ollut se, että se on nuor-

ten aikuisten ehdoilla tehty ja se on pitkälti nuorten aikuisten itse toteuttama pe-

rinteistä jumalanpalvelusta vapaampi messu.39 Varikkomessu jakautuu viiteen 

osioon, jotka ovat aloitusosio, sanaosio, ylistys- ja rukous-osio, ehtoollisosio, sekä 

päätösosio. Rukousosio kestää noin puoli tuntia ja se jakautuu tavallisesti kolmeen 

suureen teemaan: itsetutkiskelu, ylistys ja esirukous. Itsetutkiskelulla tarkoitetaan 

synnintunnustusta eli rippiä, hiljaista rukousta ja synninpäästöä. Ylistysosio koos-

tuu ylistyslauluista ja yhteisestä ylistävästä rukoilemisesta. Esirukousosiossa ru-

koillaan yhteisten asioiden puolesta. Varikkomessun rukousosio alkaa synnintun-

nustuksella ja päättyy Pyhä-hymniin, jonka jälkeen siirrytään ehtoollisosioon.40 

                                                
35 Varikon esittely – Organisaatio, 2012. 
36 Liite 8. 
37 Nuorten aikuiset – Yhteisön rakentajalle – Messujen uudistus, 2012. 
38 Varikko 1/2012, 2, 4. 
39 Joukainen 2012, 3. 
40 Uusi Verso – Pispala Varikko – Messun toteutus, 2012. 
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2 Aikaisempi tutkimus ja tarkastelunäkökulma 

2.1 Aikaisempi tutkimus 

Tämän tutkimuksen kannalta relevanttia aikaisempaa tutkimusta ovat tutkimukset 

suomalaisista messukokemuksista ja moderneista messuista, joissa rukousosiolla 

on merkittävä rooli. Lisäksi huomionarvoisia ovat tutkimukset nuorista aikuisis-

ta, uskonnolliseen kokemukseen liittyvä tutkimus ja Varikkomessusta tehty ai-

empi tutkimus. Tässä luvussa kuvataan kyseisistä tutkimuksista tärkeimpiä lähtien 

yleisemmältä tasolta ja myöhemmin siirtyen Varikkomessua lähempänä oleviin tut-

kimuksiin. 

 Suomessa on tehty paljon Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenten koke-

muksiin liittyviä tutkimuksia. Kirkon tutkimuskeskuksessa on tutkittu aikuisia seura-

kuntalaisina,41 teologian opiskelijoiden (suurimmaksi osaksi nuorten aikuisten) aja-

tuksia virsistä,42  pappeihin kohdistuvia odotuksia,43 osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja 

uskoa.44 Erityisesti tämän tutkimuksen kannalta merkittävää on kaikki se tutkimus, 

missä on pyritty selvittämään mihin kirkon jäsenet ovat tyytyväisiä kirkossa, ja mitä 

jäsenet arvostavat messutoiminnassa. Tätä tutkimusta lähimmäksi kirkon tutkimus-

keskuksen tutkimuksista nousee Miia Leinosen ja Kati Niemelän tutkimus ”Juma-

lanpalvelus arjen voimana”, jossa he ovat selvittäneet Suomen evankelisluterilaises-

sa kirkossa käyvien seurakuntalaisten jumalanpalvelusodotuksia ja –kokemuksia. 

Keskeisenä tutkimustuloksena oli, että tärkeimmät odotukset liittyivät tunnekoke-

muksiin. Erityisesti kiireinen arki aiheuttaa haasteita nykyajan ihmiselle. Tämän ta-

kia kirkosta haetaan rauhaa ja hiljentymistä. Jumalanpalveluksesta odotetaan myös 

seurakuntayhteyttä, uskovien yhteyttä, uskon vahvistumista ja yhteyttä Jumalaan. 

Lisäksi anteeksisaaminen, laulaminen, armon kokemus, rukoilu, ilo, lohtu ja pyhän 

kosketus nostettiin tärkeiksi.45 Tämä tutkimus ohjaa tarkastelemaan ja keskittymään 

nuorten aikuisten tunnetason kokemuksiin Varikkoyhteisössä. Kirkkososiologisen 

tarkastelunäkökulman mukaisesti on erityisen kiinnostavaa, mitkä elementit ja tekijät 

ovat messukokemuksen kannalta keskeisiä nimenomaan tunnetasolla nuorten aikuis-

ten yhteisössä.  

Varikkomessua voidaan pitää rakenteeltaan ja kaavaltaan modernina eri-

tyismessuna verrattuna Suomen evankelisluterilaisen kirkon tavalliseen aamu-

                                                
41 Nuoret aikuiset seurakuntalaisina, 2012.  
42 Kiiski 2014. 
43 Yletyinen 2005.  
44 Kirkon tutkimuskeskus 115, 2012.  
45 Leinonen & Niemelä 2012, 12. 
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jumalanpalvelukseen. Erityismessut erityisine kaavoineen vetoavat nuoriin aikui-

siin. Suomessa on paljon aamujumalanpalveluksesta rakenteeltaan ja kaavaltaan 

poikkeavia messuja, joita on hyvä tarkastella Varikkomessun rinnalla. Yhtenä 

tärkeimpänä elementtinä erityismessuissa tavallisesta poikkeavan rakenteen li-

säksi on maallikoiden vahva osallistuminen messuun ja sen toteuttamiseen. Eri-

tyismessuista tutkimukseni kannalta keskeisimpänä pidän Tuomasmessua, sillä 

siellä maallikkoaktiivisuus on suuri ja rukousosiolla on keskeinen merkitys. 

Tuomasmessututkimuksista tärkeimpänä pidän Kirkon tutkimuskeskuksessa teh-

tyä messututkimusta, jossa tutkittiin Tampereen Tuomasmessussa käyvien ihmis-

ten kokemuksia messun tärkeimmistä elementeistä. Tutkimuksen mukaan tär-

keimpiä osatekijöitä Tuomasmessussa olivat yhteislaulut, ehtoollinen, yhteyden 

kokeminen, Raamatun luku, uskontunnustus, esirukouspyyntöjen jättäminen, 

saarna, maallikkojen osuus toteutuksessa, sekä aika yksityiseen rukoukseen.46  

Erityisesti messuelementeistä tehty tutkimus antaa viitteitä siitä, mitä erityismes-

suista pitävät messussa arvostavat. Tämän tutkimukseni kannalta muu erityis-

messuista tehty tutkimus on tärkeää tuntea, mutta koska niissä ei keskitytä syväl-

lisesti yksilön kokemukseen, on niiden käyttöarvo tämän tutkimukseni kannalta 

vähäinen. 

Kokemuksellisista karismaattisista messuyhteisöistä tehty tutkimus on tätä 

tutkimusta lähellä olevaa tutkimusta. Karismaattisen messututkimuksen kehällä on 

Elina Vesterisen pro gradu -tutkimus, jossa hän on tutkinut karismaattisia pappe-

ja, jotka käyttävät työssään armolahjoja julkisesti. Vesterisen tutkimustuloksena 

on, että pastorin karismaattisuus johtaa rukouksen mahdollisuuden ylläpitämiseen, 

sekä ylistyslaulujen laulamiseen.47 Vesterisen pro gradu –työ kiinnittää huomion 

Varikkomessun toiminnassa mahdollisesti esiintyvään karismaattisuuteen. Koska 

Varikkomessun pastori Timo Pöyhönen on erikoistunut karismaattisuuteen, herät-

tää Vesterisen työ kysymyksen, miten tärkeässä roolissa Varikolla karismaattisuus 

on nuoren aikuisen emotionaalisen kokemuksen kannalta. Karismaattisuutta on 

tutkittu maailmalla paljon, mutta suomalaisten nuorten aikuisten näkökulmasta 

tehtyä tutkimusta on varsin vähän. Tästä syystä tämän tutkimuksen tarpeellisuus 

karismaattisuuden lisääntyessä korostuu.  

Rituaaleilla on tärkeä merkitys uskonnolliselle kokemuksellisuudelle. Us-

kontotieteen tutkijat ovat osoittaneet, että ihminen kokee ja elää uskontoa todeksi 

                                                
46 Kauppinen 1992.  
47 Vesterinen 2000.  
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rituaalisen toiminnan ja objektien kautta. Emilé Durkheim on korostanut rituaali-

en merkitystä pyhän todellisuuden kohtaamisessa. Durkheimin mukaan uskonnon 

tehtävä on pohjimmiltaan heijastaa itse itseään. Jumala, johon yhteisön jäsenet 

uskovat, on oikeastaan vain symbolinen ilmaus uskonnollisessa yhteisössä oleval-

le yhteistietoisuudelle. Durkheimin mukaan rituaaleihin osallistuvat yhteisön 

jäsenet uskovat todellisuudessa Jumalan sijaan vain omaan yhteisöönsä. Uskon-

nollinen yhteisö määrittelee itse, mihin yhteisön jäsenet uskovat.48 Uskontotietei-

lijä Mircea Eliade on pohtinut uskonnollisen kokemuksen yhteydessä pyhän ja 

profaanin eroja. Eliaden mukaan maailmassa on olemassa kaksi todellisuutta; 

profaani ja pyhä. Pyhä ilmenee ja näyttäytyy ihmiselle arkisen ja maallisen eli 

profaanin maailman keskellä hierofanioissa49, jotka toimivat siirtymäalueena 

maan ja taivaan välillä. Tätä on mahdollista kokea esimerkiksi kirkossa, jossa on 

mahdollista kohdata pyhää. Pyhä todellisuus avautuu Eliaden mukaan uskonnolli-

selle ihmiselle symbolien kautta. Maailmassa vallitsee epätäydellisten profaanien 

asioiden kaaos, jota uskonnollisen ihmisen on mahdollista selkiyttää ja hallita 

symbolien kautta. Symbolien kautta ihmiselle aukeaa maailmasta arkista todelli-

suutta syvempi todellisuus. Profaanit asiat ja esineet muuttuvat ihmiselle yliluon-

nollisiksi siinä vaiheessa, kun ne paljastavat itsestään pyhän puolensa.50 Meredith 

McGuire esittää, että rituaalisen toiminnan kautta uskonnosta tulee todellisempaa 

tämän kontekstin keskellä jossa elämme. Rituaalit voidaan ymmärtää myös erään-

laisena symbolina, jonka kautta uskonnollista emotionaalisuutta eletään.51 Nämä 

rituaalien merkitystä painottavat näkemykset ohjaavat tarkastelemaan myös Va-

rikkomessun rituaaleja emootioita herättävinä symboleina. Mielenkiintoista on 

tutkia, minkälaisia kokemuksia Varikkomessun jäsenillä on Varikkomessun ru-

kousosion rituaaleista. 

Postmodernismista ilmiönä on kirjoitettu paljon.52 Erityisesti Zygmund 

Baumanin kirjoitukset postmodernismista auttavat ymmärtämään 2010-luvulla 

elävää nuorta aikuista, hänen asenteitaan ja elämänvalintojaan. Tämän tutkimuk-

sen kannalta tärkeää tutkimusta on postmodernin yhteiskunnan keskellä olevista 

yhteisöistä tehty tutkimus. Postmodernia todellisuutta Suomessa käsitellään esi-

                                                
48 Durkheim 1980, 55, 209. 
49 Eliaden käyttämä sana hierofania tulee kreikasta (hiero = pyhä, phanein = näyttää).  Pyhyyteen 
johdattavia hierofanioita on maallisen profaanin maailman keskellä. Esimerkiksi pyhäksi paikaksi 
lukeutuva kirkko tai temppeli voi toimia uskovalle hierofaniana eli välittäjänä pyhään todellisuu-
teen profaanin maailman keskellä.  
50 Eliade 2003, 48–50. 
51 McGuire 2008, 13. 
52 Katso esimerkiksi Bauman, 2002; Morawski 1996. 
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merkiksi Juhana Tarvaisen pro gradu –tutkielmassa, jossa on tutkittu yhteisöllistä 

messuyhteisöä Helsingin Pyhän Sydämen kappelissa uusheimolaisuuden näkö-

kulmasta.53 Tarvaisen keskeisimpänä tutkimustehtävänä oli tutkia evankelisen 

herätysliikkeen messuyhteisöä Pyhän Sydämen kappelissa, sen yhteenkuuluvuut-

ta ja eroja valtakirkon kanssa. Hän käytti teoreettisena lähtökohtanaan Michel 

Maffesolin uusheimolaisuus-teoriaa, jonka avulla hän onnistui löytämään yh-

teneväisyyttä postmodernin ilmiön uusheimolaisuuden ja Pyhän Sydämen kappe-

lin messuyhteisön välille.54 Toinen postmodernin ajan tutkimus on Peter Joukai-

sen pro gradu –tutkielma, jossa tutkitaan vapaaehtoistyöhön sitoutumista Uusi 

Verso -verkostossa, johon Varikko-yhteisökin kuuluu. Joukaisen työ mahdol-

listaa yhä paremman postmodernin ajan ihmisen ajatusmaailman ymmärtämi-

sen. Joukainen käytti teoriapohjanaan Danièle Hervieu-Légerin uskonnollisen identi-

fikaation nelikenttämallia, jonka avulla hän loi analyysiä varten neljä seurakun-

taihannetta. Seurakuntaihanteet ovat yhteisöllinen seurakunta, vapauden ja vastuun seu-

rakunta, opillinen seurakunta sekä dynaaminen seurakunta. Joukaisen tutkimustulos oli, 

että mitä useamman seurakuntaihanteen mukainen yhteisö oli, sitä innokkaammin 

yhteisön toimintaan sitouduttiin.55 Hanna Kelokaski puolestaan on tutkinut opin-

näytetyössään Tampereen Harjun seurakunnan nuorten eli Hanujen ja nuorten 

aikuisten eli Varikon välistä kuilua. Työssään Kelokaski esittelee nuoren aikuisen 

toiveita messun suhteen, jossa kulmakivinä ovat kokemuksellisuus, sosiaalisuus 

ja eri aistien huomioiminen. Kuilun Harjun nuorten Varikolle siirtymisessä syn-

nyttää erityisesti ero nuorten ja nuorten aikuisten spiritualiteetissa.56 Kati Nieme-

län määritelmään vedoten Kelokaski esittää, että nuorten toiminnassa on mukana 

perusluterilaisia nuoria, kun taas Varikolla nuoret aikuiset ovat suurimmaksi 

osaksi herätyskristittyjä.57 Kelokasken työ ohjaa tarkastelemaan erityisesti Varik-

komessun spiritualiteettia. Postmodernin nuoren aikuisen ajatusten ja kokemusten 

ymmärtämisen kannalta, ovat kaikki postmodernismin aikakaudella tehdyt nuoriin 

aikuisiin kohdistuvat tutkimukset tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä.  

Yhteisöllisyydestä on tehty myös tutkimusta.58 Kirkkososiologian tohtori 

Anne-Birgitta Yeung (nykyään Pessi) on tutkinut sitoutumisen kulmakivinä toi-

mivia motivaatioelementtejä väitöskirjassaan. Hänen mukaansa yhteisöllisyyden 

                                                
53 Tarvainen 2010, 22. 
54 Tarvainen 2010, 72–73. 
55 Joukainen 2012, 32, 44. 
56 Kelokaski 2007, 59, 68. 
57 Niemelä 2006, 91–98. 
58 Yhteisöllisyydestä mm. Maffesoli 1995.  
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etsimisen syynä ovat ihmisten sosiaalisten kontaktien kaipuu. Kehittämänsä ti-

manttimallin avulla keskeisiksi toimintaan sitoutumisen ja vapaaehtoisuuden 

kulmakiviksi nousivat hänen tutkimuksensa mukaan konkreettinen toiminta, sosi-

aaliset kontaktit, vuorovaikutus, toiminnan tarjoama emotionaalinen palkitsevuus, 

mielihyvä ja ilo sekä hyvän ryhmähengen keskellä halu auttaa muita. Pessin tut-

kimus sijoittuu myöhäismodernin aikakaudelle, jonka sosiaalisen elämän ulottu-

vuuksiin kuuluu ajatus lohkoutumisesta. Yeungin tutkimus osoittaa, vapaaehtoi-

suuden eräänä toiveena on luoda sosiaalista verkostoa elämään. Toisaalta myö-

häismodernin ajan lohkomaisuudesta tai pirstoneisuudesta kertoo omaa kieltään 

se, että osa ei halua vapaaehtoistyön kautta syntyvää verkostoa osaksi arkielä-

määnsä.59 Myös sosiaalipsykologian alan tohtori Päivi Thitz on tutkinut väitöskir-

jassaan suomalaisen kirkon toimintaa yhteisöllisyyden näkökulmasta. Thitzin 

tutkimus käsittelee Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenten kokemuksia 

yhteisöllisyyden ja osallisuuden näkökulmasta. Hänen tärkeänä tutkimustulokse-

naan on, että yhteisöllisyys kasvaa, kun kirkon jäsenet pääsevät itse osallisuutta 

toteuttaen rakentamaan yhteisöä omalla panoksellaan. Yhteisöön ei kuuluta enää 

vain suvun perinteiden jatkajana, vaan kirkon tulee tarjota aidosti merkitystä 

postmodernin yksilön elämään. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden näkökulmasta 

tärkeää kirkon toiminnassa on vuorovaikutus ja yhteistoiminta, johon liittyy halu 

kantaa vastuuta kirkon toiminnasta. Tärkeänä pidetään myöskin läheisyyttä ih-

misten kesken, joukkoon kuulumisen tunnetta ja vahvaa sosiaalista verkostoa, 

jonka yhteisöllisyys mahdollistaa. Yhteisö voi toimia myös yksilön elämää kan-

nattelevana voimana.60 Yhteisöllisyyden suhde rukoukseen on myös tärkeä tutkit-

tava asia. Yhteisöllisyyden tutkimukset ohjaavat kiinnittämään huomiota messus-

sa toimimiseen ja osallisuuteen osallistumisen lisäksi. 

Tuoretta tutkimusta ylipäätään nuorista aikuisista on tehty 2000 -luvulla 

paljon. Oman tutkimukseni kannalta erityisen tärkeätä on tutkimus, joka on tehty 

nuorten aikuisten suhteesta kirkkoon ja jumalanpalvelukseen. Merkityksellisim-

mäksi nuorten aikuisten tutkimukseksi nousee Kirkon tutkimuskeskuksen tekemä 

Case Kallio tutkimus, joka on julkaistu kirjassa "Urbaani usko".61 Se kertoo hel-

sinkiläisten nuorten aikuisten uskonnollisuudesta. Oman tutkimukseni kannalta 

merkittävä jaottelu Urbaani Usko -kirjassa on nuorten aikuisten jako kolmenlai-

seen spiritualiteettiin. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisussa Kati Niemelän jaot-
                                                
59 Yeung 2004, 105–107. 
60 Thitz 2013. 
61 Niemelä 2006, 89–103. 
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telun mukaan Kalliossa olevista nuorista aikuisista osa oli perusluterilaisia, osa 

herätyskristittyjä ja osa niin sanottuja ideologiakriittisiä uskovia. Case Kallio -

tutkimus ohjaa minua ymmärtämään, että suomalaiset kirkossa käyvät nuoret ai-

kuiset eivät omaa kaikki samanlaista spiritualiteettia. Kun tutkii yhteisössä eläviä 

suomalaisia nuoria aikuisia, on tärkeätä huomioida se, minkälaisista spiritualitee-

teista Varikkoyhteisö koostuu. Tämä tutkimus auttaa ymmärtämään nuoren aikui-

sen kokemusta, sekä ohjaa pohtimaan miten nuoren aikuisen spiritualiteetti vai-

kuttaa yksilölliseen ja yhteisölliseen kokemukseen Varikkomessussa.  

Tämän tutkimuksen kannalta merkityksellisimmiksi tutkimuksiksi osoittau-

tuivat kaikki tutkimukset, jotka käsittelevät uskonnollisen kokemuksellisuutta ja 

emotionaalisuutta. Keskeistä kokemuksissa on suhde yksilön, yhteisön sekä sym-

bolien välillä. John Baggleyn mukaan symboleilla on valtavan suuri rooli ihmisen 

uskonnollisen kokemuksen kannalta. Esimerkiksi ortodoksitaiteilijan maalatessa 

ikonia taiteilija ei vain teknisesti maalaa taulua, vaan kyse on henkisestä koke-

muksesta, meditatiivisesta toimenpiteestä taiteilijan ollessa suhteessa objektin 

kanssa. Uskonnollinen yhteisö määrittelee symbolit, jotka yhteisössä ovat pyhiä. 

Uskonnollisessa yhteisössä yhteisön johtajat ylläpitävät emotionaalista dialekti-

sen suhteen ohjelmaa, joka toteutuessaan on tasapainossa eli balanssissa.62 Dia-

lektiikka toimii, kun uskonnollisen yhteisön jäsenet pitävät yhteisön määrittele-

miä symboleja itse henkilökohtaisesti pyhinä ja heillä on emotionaalinen suhde 

kyseisiin symboleihin.63 James Pratt on esittänyt, että kun ihmiset reagoivat emo-

tionaalisesti samalla tavoin samoihin symboleihin, side ihmisten välillä kasvaa. 

Martin Stringer on huomauttanut, että symbolien voima on myös siinä, että ne 

herättävät niin monenlaisia tunteita ihmisissä. Tämä ohjaa esittelemään myös 

mahdollisia tilanteita, joissa dialektiikka ei toimikaan yhteisössä. Yhteisössä ole-

viin objekteihin voi liittyä niin paljon toisistaan eriäviä emootioita, että dialekti-

nen tasapaino ei toteudu.64 Toisaalta, kun tarkoitus on selvittää Varikkomessun 

rukousosion merkitystä osallistujille yksilöllisenä tai yhteisöllisenä tapahtumana, 

kaikki uskonnollisista emootioista tehty tutkimus on hyödyllistä oman tutkimukseni 

kannalta.   

Kaikki aikaisempi tutkimus Varikkomessusta auttaa tässä pro gradu -

tutkielmassa hahmottamaan tutkimuskohteen syntytaustaa, arvopohjaa, sekä Va-

                                                
62 Dialektisen suhteen ohjelmalla tarkoitetaan yksilön, yhteisön ja pyhään vaikuttavien symbolien 
keskinäistä ”keskustelua”. Uskonnollisen emootioiden dialektisesta suhteesta lisää luvussa 2.2.  
63 Baggley 1995. 
64 Pratt ja Stringer kirjassa Riis & Woodhead  2010, 98–99. 
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rikon jäsenten ajatusmaailmaa. Koska postmoderni ihminen rakentaa oman maa-

ilmansa pitkälti kokemuksiensa varaan, on tärkeätä tehdä tutkimusta nimenomaan 

kokemuksellisuuteen ja emootioihin liittyen. Vaikka Varikkomessua on tutkittu 

jo aiemmin, ei sitä ole tutkittu osallistujien hengellisyyden ja spiritualiteettiin 

liittyvien uskonnollisten kokemusten näkökulmasta. Tämän tutkimuksen valmis-

tuessa Varikko-yhteisöstä on mahdollisuus saada yhä parempi ja selkeämpi kuva. 

Kandidaatintutkielma osoitti, että hengellisyyden kannalta tärkein osio Va-

rikkomessussa on sen ylistys- ja rukousosio.  Se on myös Varikkomessun yksi 

intensiivisimmistä, tärkeimmistä ja toimivimmista osioista.65 Tästä syystä tässä 

pro gradu -tutkielmassa keskityn ylistys- ja rukousosioon liittyviin kokemuksiin. 

Kirkkososiologina olen erityisen kiinnostunut Varikkoyhteisön jäsenistä osana 

yhteisöä. Tästä syystä kiinnitän tutkielmassa huomiota sekä yksilöllisiin koke-

muksiin että kokemuksiin vaikuttaviin kollektiivisiin yhteisöllisiin tekijöihin.  

2.2 Teoreettinen tarkastelunäkökulma  
Kirkkososiologisessa tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan yksilöä osana 

uskonnollista yhteisöä.66 Tämä tutkimus on teoriaohjaava, mikä tarkoittaa sitä, 

että taustalla oleva teoreettinen tieto ja teoreettiset käsitteet auttavat ymmärtä-

mään Varikkomessun rukousosion ilmiöitä. Koska tutkimukseni ei ole teo-

riasidonnainen vaan teoriaohjaava, on tässä tutkimuksessa myös tutkimusaineis-

tolla tärkeä merkitys ilmiöiden ymmärtämisen kannalta.   

 Tämän tutkimuksen keskeisimpänä teoreettisena tarkastelunäkökulmana 

käytän Ole Riisin ja Linda Woodheadin teoriaa uskonnollisten emootioiden dia-

lektisesta suhteesta. Sitä käytetään selittämään Varikko-yhteisön jäsenten yksi-

löllistä ja yhteisöllistä suhdetta Varikolla oleviin symboleihin. Riisin ja Wood-

headin avulla myös haastateltavien syvien tunteiden ymmärtäminen on mahdollis-

ta. Teorian mukaan yksilön uskonnollinen kokemus on riippuvainen yhteisöstä ja 

symboleista, joihin yksilö on suhteessa joko yksin tai osana yhteisöä.67 Uskon-

nollinen kokemus on voimakkaasti yhteydessä emootioihin, jotka ovat merkittä-

vässä osassa tätä tutkimusta.68 Aiemman Varikkomessusta tehdyn tutkimuksen 

valossa Varikkomessun kokemuksellisuudelle ja tunteille on paljon tilaa, joten 

uskonnollisten emootioiden näkökulmasta tutkittuna on mahdollista ymmärtää 

paremmin Varikkomessun kävijöiden ajatuksia. Emootioita tarkastelemalla saa-
                                                
65 Laakso 2012. 
66 Luomanen 2001, 152. 
67 Riis & Woodhead 2010, 95–96. 
68 Riis & Woodhead 2010. 
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daan arvokasta tietoa Varikkoyhteisön jäsenten kokemusmaailmasta. Riisin ja 

Woodheadin dialektisen suhteen teoria on esitettynä alla olevassa kuviossa 3. 

 
Kuvio 3:  Dialektisen suhteen teoria69 

 

Riisin ja Woodheadin dialektisen suhteen teoriassa emootioiden kannalta kes-

keistä on tasapainossa oleva vuorovaikutteinen suhde yksilön, yhteisön ja us-

konnollisten symbolien välillä. Symbolit herättävät sekä yksilöllisiä että yhtei-

söllisiä emootioita. Teorian mukaan uskonnollisen yhteisön emootiot ovat tasa-

painossa, kun yksilö, yhteisö sekä symbolit ovat vastavuoroisessa suhteessa toi-

siinsa. Yhteisöissä yksilöiden emootiot ja kokemukset ovat aina suhteessa toisten 

yksilöiden kokemuksiin ja emootioihin. Ihmisten emootiot ja kokemukset muo-

dostavat yhdessä emotionaalisen kokonaisuuden, joka on joko hyvin tai huonosti 

tasapainossa. Hyvin tasapainossa olevassa yhteisössä jäsenet arvostavat saman-

laisia symboleja, eli esimerkiksi kokevat tietynlaisen musiikin vaikuttavan posi-

tiivisesti omaan uskonnolliseen kokemukseen. Mikäli taas esimerkiksi ylistyksen 

karismaattinen rukoilu tuntuu toisista hyvältä ja toisista huonolta, ei teorian mu-

kaan yhteisön uskonnollinen kokemuskenttä ole tasapainossa. Ihmiset kokevat 

hyväksyntää, mikäli muut yhteisön jäsenet kokevat samat symbolit tärkeiksi ja 

kokevat ne samalla tavalla kuin itse. Yhteisöllisyys on myös emootioiden kan-

nalta tärkeä asia. Yksilön suhde yhteisöön mahdollistaa luontevamman olemisen 

yhteisössä ja ihmiset uskaltavat olla yhä aidompia. Kaikki kolme elementtiä vai-

kuttavat toisiinsa. Mikäli kollektiivinen kokemuksellisuus ei toteudu yhteisössä, 

vaikeuttaa se ihmisten välisen yhteyden syntymistä. Yhteisön johto määrittelee 

                                                
69 Dialektisen suhteen malli: 1. Subjektifikaatio 2. Objektifikaatio 3. Konsekraatio 4. Insignaatio  
5. Internalisaatio 6. Eksternalisaatio. 
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yhteisöön emotionaalisen ohjelman, jonka avulla emotionaalista todellisuutta 

pyritään hallitsemaan. Usein mitä suurempi ja avoimempi ryhmä on, sitä enem-

män tasapainossa on todennäköisesti säröjä. Hyvin tiiviit ryhmät voivat sen si-

jaan onnistua siinä paremmin.70  

 Yksilöiden ja symbolien välistä suhdetta Riis ja Woodhead kuvaavat ter-

meillä subjektifikaatio (1) ja objektifikaatio (2). Subjektifikaatiolla he tarkoittavat 

niitä yksilöllisiä ajatuksia ja kokemuksia, joita symbolit yksilössä herättävät.71 

Uskonnollisessa subjektifikaatiossa symboli herättää emotionaalisen reaktion, jota 

yksilö pitää uskonnollisena. Reaktiot, joita objektit herättävät, todistavat siitä, että 

symboli edustaa yksilölle pyhää. Mietiskelyn kautta symboli saattaa avata ihmisen 

tiedostamaan syvemmin omaa elämäänsä. Yksilöiden ja symbolien välistä merki-

tystä on vähätelty uskonnollisen kokemuksen kannalta. Symbolit ovat kuitenkin 

tämän teorian mukaan erityisen tärkeitä uskonnollisen kokemuksen kannalta. Us-

konnot sisältävät valtavasti pyhiä symboleja, jotka ovat täynnä emotionaalisia 

merkityksiä. Objektifikaatiolla kuvataan teoriassa ihmisen suhdetta johonkin 

symboliin. Tällaisia symboleja voivat olla arkkitehtuuri, maalaukset, veistokset ja 

musiikki, rituaalit ja näytelmät. Kaikki nämä ovat ihmisvoimin tehtyjä tuotteita, 

joille luetaan yli-inhimillisiä ominaisuuksia. Näiden symbolien voimaa nostavat 

yksilölliset ja kollektiiviset mielleyhtymät, jotka liittyvät ihmisten muistoihin. 

Objektifikaatio tarkoittaa sitä, että ihmiset ilmaisevat ja saavat aikaan emotionaa-

lisia tunteita symbolin, esimerkiksi ikonin kautta. Objektifikaation kautta emotio-

naaliset ilmaukset tulevat kommunikatiivisiksi. Jokin kuva saattaa auttaa ihmistä 

elämään vaikeassa elämäntilanteessa ja hän saattaa selittää selviämisensä uskon-

nollisin termein. Objektifikaation ilmauksia voivat olla myös tavalliset arjen asiat, 

esimerkiksi kynttilän sytytys ja suitsukkeiden polttaminen, rukousnauhan pitely ja 

ihmisen pukeminen huntuun. Myös kirjoitusten lausuminen tai Raamatun kopioi-

minen käsin kirjoittamalla voivat toimia symbolina, jonka kautta ihminen voi ko-

kea tavoittavansa uskonnollista todellisuutta. Samat esineet eivät merkitse kaikille 

yhteisön jäsenille samaa. Toisille yksilöille esimerkiksi ikoni saattaa olla rihka-

maa, mutta toiselle siinä saattaa olla korvaamaton emotionaalinen voima.72 Riis ja 

Woodhead nostavat teoriansa yhteydessä esiin myös Prattin, jonka mukaan lähes 

kaikki tärkeät symbolit juontavat lapsuuteen. Lapsuuden laulut, koulussa katsellut 

                                                
70 Riis & Woodhead 2010, 116–121. 
71 Riis ja Woodhead käyttävät uskonnollisia emootioita herättävistä asioista ja esineistä sekä sanaa 
objekti että symboli. Tässä työssä käytän niistä selkeyden takia ainoastaan sanaa symboli.  
72 Riis & Woodhead 2010, 102–104. 
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kuvat, joka ruokailuilla toistetut sanat, ylistyksessä koetut tuoksut, myös suvussa 

paljon käytetyt sanat voivat olla vaalimassa uskonnollista perintöä yli sukupolvi-

en.73  

 Symbolin ja yhteisön välistä suhdetta kuvataan termeillä insignaatio (4) ja 

konsekraatio (3). Insignaatiolla Riis ja Woodhead tarkoittavat prosessia, jossa 

yhteisö kollektiivisesti “liikuttuu” jostakin symbolista. Kollektiivinen liikuttumi-

nen lähentää yhteisön jäseniä toisiinsa ja emotionaalinen side yhteisön jäsenten 

välillä kasvaa. Konsekraatiolla tarkoitetaan puolestaan sitä prosessia, jossa yhtei-

sön “eliitti”, eli johtavat henkilöt määrittelevät yhteisön pyhänä pidettävät kollek-

tiiviset symbolit. Dialektisen suhteen teorian mukaan jokainen uskonnollinen 

yhteisö, joka tavoittelee emotionaalista balanssia, määrittelee yhteisön oman 

emotionaalisen ohjelman, jonka mukaan yhteisössä on ”oikea tapa” ilmaista itse-

ään ja emootioitaan. Varikkomessun tapauksessa pastorit ja johtoryhmä luovat 

yhteisöön kaikkia yhteisön jäseniä koskevan emotionaalisen ohjelman. Tyypillis-

tä on, että yhteisön johtajat korostavat emotionaalisen ohjelman konsekroituja 

symboleja messuissa sanoin ja teoin. Yhteisön emotionaalisella ohjelmalla pyri-

tään hallitsemaan sekä yhteisön yksilöiden uskonnollisia reaktioita että yhteisön 

kollektiivisia emotionaalisia ilmauksia symboleihin. Mikäli eliitin konsekroimat 

symbolit eivät herätä yhteisössä kollektiivisia emootioita, on ne dialektisen suh-

teen teorian mukaan desakralisoitava eli poistettava pyhän merkityksen piiristä ja 

vaihdettava, jonka jälkeen tulee konsekroida uusia symboleja yhteisön emotio-

naaliseen ohjelmaan. Desakralisoinnista esimerkkinä on urkumusiikin vaihtami-

nen nuorten messuissa bändimusiikiksi, jotta yhteisö vaikuttaisi messussa käyvi-

en silmissä ajassa elävältä käyttäessään ”muodikasta” musiikkia ja uusinta tek-

niikkaa.74  

 Dialektisen suhteen teoriaa käytetään uskonnollisten yhteisöjen emotionaa-

lisen balanssin todentamiseen, sekä emotionaalisen ohjelman epäkohtien kartoit-

tamiseen. Varikkomessua olisi mahdollista tutkia koko dialektisen suhteen teori-

aa hyväksikäyttäen, mutta koska teoria on laaja, rajaan tässä työssä tarkaste-

lunäkökulmasta pois yksilön ja yhteisön suhteita pohtivat internalisaation (5). 

eksternalisaation (6). Tässä tutkielmassa kiinnitän huomioni ainoastaan siihen, 

mitä Varikkomessun jäsenet nimittävät uskonnollisiksi symboleiksi ja miten yh-

teisö vaikuttaa yksilön uskonnolliseen kokemukseen rukousosion aikana. 

                                                
73 Riis & Woodhead 2010, 96–99. 
74 Riis & Woodhead 2010 102–108. 
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3 Tutkimuksen toteuttaminen 

3.1 Tutkimustehtävä 
Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on tutkia Varikkomessuun osallistuvan nuo-

ren aikuisen uskonnollisia kokemuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä messun ylis-

tys- ja rukousosion aikana. Vastauksen tutkimustehtävään pyrin saamaan haastat-

telemalla Varikkomessussa käyviä nuoria aikuisia ja havainnoimalla messua. Tut-

kimustehtäväni jakautuu kahteen alatutkimuskysymykseen: 

 

1. Mitkä symbolit ovat tärkeitä nuorten aikuisten uskonnollisen koke-

muksen ja emootioiden kannalta Varikkomessun ylistys- ja rukousosi-

ossa? 

2.  Millaisia yhteisöllisiä ulottuvuuksia Varikkomessuun osallistuvien 

nuorten aikuisten yksilöllisissä kokemuksissa on?  

 

Tutkimuskysymykset on rakennettu Riisin ja Woodheadin teoriassa esiintyvien 

neljän käsitteen ympärille. Kysymyksillä etsitään aineiston kautta vastausta teo-

reettisessa tarkastelunäkökulmassa esiteltyihin teemoihin. Ensimmäinen tutki-

muskysymys rakentuu objektifikaation ja subjektifikaation ympärille (kokemuk-

siin vaikuttavat symbolit ja yksilöiden ajatukset niistä) ja toinen insignaation ja 

konsekraation ympärille (yhteisön kollektiiviset emootiot ja niiden hallinta).75 

Haastatteluiden avulla sekä yksilölliset, yhteiset että toisistaan eriävät kokemukset 

nostetaan esiin. Tarkoituksena on löytää vastauksia tutkimuksen kahteen tutki-

muskysymykseen sekä päätutkimustehtävään.   

Postmodernin ajan nuori aikuinen etsii omaa henkilökohtaista suhdettaan 

Jumalaan ja rukoiluun. Mielenkiintoinen kysymys on, tarjoaako karismaattisuus 

nuorille aikuisille sen kokemuksellisen palasen, joka tekee messuista henkilökoh-

taisesti merkityksellisen? Onko karismaattisuus avain nuorten aikuisten kokemuk-

selliseen maailmaan? Tässä postmodernin nuoren aikuisen etsinnässä sekä symbo-

lit että uskonnollisessa yhteisössä yhteys toisiin kristittyihin voi toimia merkityk-

sellisyyden löytämisen kannalta avaintekijänä. Riisin ja Woodheadin teoria nostaa 

esille sekä symboleihin yhteydessä olevan uskonnollisen kokemuksen merkityk-

sen että yhteisöllisyyden merkityksen yksilölliselle rukoukselle. Kuviossa 4 on 

esiteltynä teorian pohjalta kehittelemäni tämän tutkimuksen teoreettinen toteu-

                                                
75 Riis & Woodhead 2010, 95–122. 
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tusmalli. Uskonnollista kokemusta ja yhteisöllisyyttä lähestytään tutkimalla ruko-

usosion symboleja ja yhteisöllisiä ulottuvuuksia. 

 
 

Kuvio 4: Dialektisen suhteen avulla laajennettu teoreettinen toteutusmalli 

postmodernin nuoren aikuisen uskonnollisten emootioiden tutkimista varten. 

  

Kuviossa esitelty teoreettinen toteutusmalli mahdollistaa nuoren aikuisen ajatus-

maailman tutkimisen, joka johtaa postmodernin yksilön parempaan ymmärtämi-

seen. Dialektisen suhteen teoria ohjaa tarkastelemaan postmodernia yksilöä sym-

bolien ja yhteisöllisten elementtien näkökulmasta76. Tärkeää on selvittää myös 

millaisia elementtejä nuorten aikuisten uskonnollinen rukouskokemus pitää sisäl-

lään. On mielenkiintoista tutkia, millä tavoin karismaattisuus ja messun elävöit-

täminen muovaavat postmodernien nuorten aikuisten kokemusta messussa käymi-

sestä. Tässä tutkimuksessa selvitetään myös koetaanko messu rukouselämän ansi-

osta merkityksellisemmäksi.  

  

                                                
76 Riis & Woodhead 2010, 116–121. 
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3.2 Aineisto 
Tässä tutkimuksessa analysoitava tutkimusaineisto on kerätty syksyllä 2012. Ai-

neisto sisältää 10 haastattelua ja havaintomateriaaliin perustuvaa tietoa. Haastatte-

lumateriaalin lisäksi aineistoa kerättiin havainnoimalla useita kertoja Varikkomes-

sua.  

 Havainnointia käytettiin ihmisten käyttäytymisen tarkkailuun, haastateltavi-

en valitsemiseen sekä Varikkomessun tarkkailuun ilmiönä.77 Keskeiset havainnot 

kirjoitettiin havaintopäiväkirjaan, joka on tämän tutkimuksen tekijän hallussa.78 

Havainnot messussa ovat auttaneet ymmärtämään Varikkomessun rukousosiota 

kokonaisuutena sekä antaneet haastattelutilanteessa mahdollisuuden tarttua akuut-

teihinkin ilmiöihin Varikkomessussa. Tämän lisäksi olen käynyt vertaiskeskuste-

luita samaan aikaan erityismessuista ja muiden Varikkoyhteisöstä opinnäytetyötä 

tekevien tai tehneiden kanssa. Vertaiskeskusteluiden tarkoituksena on ollut ym-

märtää yhä paremmin  erityismessuja.  

 Haastatteluaineisto kerättiin kvalitatiivisella puolistrukturoidulla teemahaas-

tattelulla vuoden 2012 marras-joulukuun taitteessa kertahaastatteluina.79 Ennen 

varsinaisia haastatteluja tehtiin koehaastattelu, jossa haastattelurungon toimivuutta 

testattiin. Haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi pian haastattelujen jäl-

keen. Haastatteluaineisto koodattiin koodeilla H1-H10 antamalla jokaiselle haas-

tateltavalle oma koodi. Tutkimusetiikkaa noudattaen haastateltavien henkilölli-

syys on suojattu ja anonymiteetti säilytetty. Tästä syystä koodaus oli välttämätön-

tä. On eettisesti oikein pitää kiinni siitä, että henkilöllisyyden mahdollisesti paljas-

tavia liian tunnistettavia kommentteja ei sellaisenaan käytetä tutkimuksessa esi-

merkiksi suorina lainauksina, vaan jos niitä käytetään, ne upotetaan leipätekstiin 

ilman alaviitteitä.80 

 Tutkimusmetodi tässä työssä on laadullinen eli kvalitatiivinen, sillä laadulli-

sesti on mahdollista tutkia syvällisesti ihmisille emotionaalisesti arkoja ja intiime-

jä aiheita. Kvalitatiivinen metodi on uskonnollista kokemusta tutkiessa kvantita-

tiivista metodia parempi, sillä kvalitatiivisessa tutkimuksessa yksilöiden näkö-

kulmat, tulkinnat, sekä konteksti otetaan kvantitatiivista tutkimusta paremmin 

huomioon. Kvalitatiivisella metodilla on myös mahdollisuus antaa mahdollisim-

                                                
77 Uusitalo 1998, 89. 
78 SLA.  
79 Liite 1. 
80 Uusitalo 1998, 31. 
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man ymmärrettävä ja monipuolinen kuva tutkittavasta ilmiöstä.81 Haastattelun 

runkona käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, koska sillä on mahdollista 

tutkia ja tavoittaa haastateltavien elämysmaailmaa. Puolistrukturoidusti toteutettu 

teemahaastattelu vastasi lähes normaalia keskustelua. Menetelmä ei ole liian sito-

va, vaan se antaa mahdollisuuden haastateltavalle kertoa lisää kokemuksia ja aja-

tuksia kysymysten ulkopuoleltakin. Haastattelun avoimuus mahdollisti myös 

haastateltavalle lisäkysymysten esittämisen.82 Yksikään haastattelu ei ollut haas-

tattelijan näkökulmasta identtinen toisen haastattelun kanssa, vaan kysymysten 

järjestys ja muoto muuttuivat kunkin haastattelun painotusten mukaan. Jokainen 

haastattelu oli kahden persoonan välinen kohtaaminen, jossa vaikeita ja varsin 

intiimejä kokemuksia käytiin läpi luottamuksellisessa ilmapiirissä. 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina haastateltavien kodeissa, kirkon 

tiloissa sekä kahviloissa rauhallisessa paikassa. Jokainen haastatteluista nauhoitet-

tiin, sillä nauhoitetun haastattelun yhä uudelleen kuunteleminen tuottaa jokaisella 

kuuntelukerralla lisää aineistoa, ja tutkija voi huomata asioita, joita edellisellä 

kuuntelukerralla ei onnistunut huomaamaan. Haastattelujen nauhoittaminen pa-

rantaa tutkimuksen luotettavuutta, sillä sen avulla riski tutkijan valikoivasta kuun-

telemisesta ja muistiinpanojen tekemisestä vähenee ja tutkittavien ääni voidaan 

saada yhä paremmin kuuluviin. Tutkija voi myös siirtää tutkimukseensa sanatark-

koja sitaatteja nauhurilta paperille.83  

Pyrin valitsemaan haastattelua varten paikan, jossa ulkoinen kohina ja mete-

li eivät häiritse haastattelua. Pisin haastattelu kesti 1,2 tuntia, ja lyhyin 45 minuut-

tia. Keskimäärin haastattelut kestivät noin tunnin. Haastateltavia oli kattavasti 

tutkimuksen laajuuteen nähden ja haastateltavat olivat keskenään riittävän erilai-

sia. Haastateltavat valittiin Varikkomessussa aktiivisesti käyvän henkilön avus-

tuksella. Lisäksi osa haastateltavista valittiin omien havaintojen perusteella. Kut-

sut haastatteluun lähetettiin sähköisesti. 2/3 haastatteluun pyydetyistä suostui osal-

listumaan. Osa, jolle kutsu oli lähetetty, ei vastannut haastattelupyyntöön millään 

tavalla. Yksi sovittu haastattelu peruuntui, koska haastateltava oli unohtanut vara-

ta aikaa haastattelua varten sovittuna ajankohtana. Haastattelukutsussa ilmoitin, 

että haastattelu kestää noin tunnin. Uskon, että lyhyehkö haastatteluaika toi muka-

naan useampia suostumuksia haastateltavaksi. Mikäli haastattelu olisi ollut pi-

dempi, siihen olisi valikoitunut varmasti vähemmän erilaisia haastateltavia.  Eri-
                                                
81 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157–160, 201. 
82 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 200–203. 
83 Grönfors 1982, 137–138. 
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tyisesti nuorten miesten saaminen tutkimukseen on usein hankalaa, mutta tähän 

tutkimukseen onnistuin saamaan mukaan myös innokkaita miespuolisia nuoria 

aikuisia. Tutkimusetiikkaa noudattaen en ollut liian tungetteleva ja taivutteleva 

haastateltavia valittaessa, vaan prioriteetteina olivat vapaa tahto osallistua haastat-

teluun84 sekä vähintään vuoden tuntemus ja kokemus Varikkomessusta. Myös se, 

että korostin tutkimuksen merkittävyyttä kirkon tulevaisuuden kannalta, on var-

masti saanut haastateltavat kiinnostumaan osallistumisesta tutkimukseen. Varik-

komessua toteutetaan paljolti maallikkovoimin, joten osa haastateltavista toimii 

messuissa rukousosion toteuttajina. Haastateltaviksi valittiin sekä messun rukous-

osion toteuttajia että siihen osallistujia. Ylistys- ja rukousosion toteuttajat vaihte-

levat messuittain ja toteuttajat ovat näin toteuttamassa messua vain osassa mes-

suista. Tämän vuoksi  heitä voi haastatella myös heidän osallistumiskokemuksis-

taan. Toteuttajien haastatteleminen tuo syvyyttä haastattelumateriaaliin, sillä hei-

dän kokemuksensa rukousosion järjestämisestä saattaa antaa merkittävää tietoa 

rukousosion toteuttamisen tavoitteista. Toisaalta rukousosiossa vain osallistujana 

olevat saattavat nostaa esiin haastatteluissa näkökulmia, joita toteuttajat eivät tie-

dosta. Sekä toteuttajien että osallistujien haastatteleminen antaa kokonaisvaltai-

semman kuvan nuoren aikuisen uskonnollisesta kokemuksesta Varikkomessun 

rukousosiosta, kuin pelkkä toteuttajien tai osallistujien haastattelu.  

 Ennen jokaisen haastattelun aloittamista oli käytettävä aikaa haastateltavan 

ja haastattelijan välisen luottamuksen löytämiseksi. Tästä syystä varsinainen haas-

tattelu saatiin aloitettua jokaisessa haastattelussa vasta hetken jutustelun jälkeen. 

Syntyneestä luottamuksesta kertoo se, että jokainen haastateltava kertoi kommen-

teissaan sekä myönteisistä että kielteisistä henkilökohtaisista kokemuksistaan. 

Ennen varsinaista haastattelua käytiin läpi myös haastattelun tekniset seikat ja 

luotettavuusasiat. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla ja haastatelta-

ville painotettiin anonymiteetin säilymistä. Tämä antoi mahdollisuuden haastatel-

taville kertoa myös negatiivisista ja mieltä painavista asioista haastatteluissa. Seu-

raavassa taulukossa 1 on esiteltynä tietoja haastatteluun valikoituneista Varikko-

messun kävijöistä.  

 

 

 

                                                
84 Uusitalo 1998, 31. 
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Sukupuoli Ikä Siviilisääty Työssä/opiskelija Mukana Varikon 
toiminnassa  

Nainen → 6 

Mies → 4 

20-25 → 3 

25-30 → 1 

Yli 30 → 6 

Avioliitto → 2 

Parisuhde → 3 

Yksineläjä → 5 

Työssä → 5 

Opiskelija → 5 

Alle 2 vuotta → 3 

2-5 vuotta → 4 

Yli 5 vuotta → 3 

 

Taulukko 1: Tietoja haastateltavista. 

 

Haastatteluun valikoitui laaja kirjo eri ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia nuo-

ria aikuisia. Haastateltavat olivat iältään 20-35 -vuotiaita. Mukana oli sekä naisia 

että miehiä. Haastateltavat jakaantuivat avioliitossa ja parisuhteessa oleviin sekä 

yksineläjiin. Haastatteluun osallistui sekä työssä käyviä että opiskelijoita.  Haasta-

teltaviksi valittiin pitkään Varikon toiminnassa olleita ja lyhyemmän aikaa toi-

minnassa mukana olleita.  

 Teemahaastattelurunko jakautui kolmeen suureen osaan, joissa käytiin läpi 

tutkimustehtävän kannalta keskeiset teemat. Haastattelurunko muotoutui Riisin ja 

Woodheadin uskonnollisia emootioita tarkastelevien elementtien pohjalta85. Haas-

tattelutilanteessa kysymyksiä esitettiin ensin yleisemmällä tasolla, jonka jälkeen 

edettiin tarkennettuihin kysymyksiin. Ensimmäisessä osassa tiedusteltiin haasta-

teltavan näkemyksiä Varikkomessun toteutuksesta. Pyrkimyksenä oli löytää ob-

jekteja, jotka ovat merkittäviä haastateltaville Varikkomessussa. Toisessa osiossa 

keskityttiin Varikkomessun rukousosioon ja sen eri osien aiheuttamiin tuntemuk-

siin ja kokemuksiin haastateltavassa. Pyrkimyksenä oli saada heidät kertomaan 

omista uskonnollisista kokemuksistaan Varikkomessussa. Kolmas osio keskittyi 

Varikkomessussa yhtenä pääprioriteettina olevaan yhteisöllisyyteen. Osiossa tie-

dusteltiin Varikkomessussa käyvien kokemuksia yhdessä toimimiseen liittyen. 

Pyrkimyksenä oli selvittää, miten yhteisöllisyys vaikuttaa Varikkomessussa käy-

vän haastateltavan uskonnolliseen kokemukseen. Koehaastattelun jälkeen haastat-

telurunko muotoutui yhä selkeämmäksi ja muovautui haastatteluiden aikana jat-

kuvasti. Päärakenne oli kuitenkin selvä jo ensimmäisestä haastattelusta asti. 

Kymmenen haastattelun aikana huomattiin pääteemoja tarkastellessa aineiston 

saavuttaneen saturaation. Vaikka samat asiat toistuivat haastattelusta toiseen, jo-

                                                
85 Riis & Woodhead 2010, 95–115. 
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kaisessa haastattelussa ilmeni pääteemojen ulkopuolella joitakin uusia näkökul-

mia. Vaikka haastattelukysymysten muoto vaihteli jokaisessa haastatteluissa, jo-

kaisessa haastattelussa käytiin läpi kaikki tutkimustehtävän kannalta keskeiset 

asiat. Tästä piti huolen kattava kysymysrunko, jonka varassa haastattelut tehtiin. 

Haastattelurunko on nähtävissä liitteissä tutkimuksen lopussa.86 

 Olen käynyt haastatteluiden lisäksi havainnoimassa Varikkomessussa myös 

syksyn 2012 jälkeenkin. Joitakin sitaatteja myöhemmistä havainnoista on luetta-

vissa myös tästä työstä. Työssä keskityn kuitenkin varsinaiseen aineistooni ja 

primaarianalyysi kohdistuu vain aineistoon, joka on kerätty syksyllä 2012.  

3.3 Analyysin kulku 
Laadullisen tutkimusaineiston analysoimisessa käytin teoriaohjaavaa sisällönana-

lyysiä, joka on teoriasidonnaisen ja teoriaohjaavan analyysin välimuoto. Laadulli-

sen sisällönanalyysin avulla tiivistin analysoitavan aineiston ja poimin sieltä tut-

kimustehtävän kannalta keskeiset asiat. Teoriaohjaavan sisällönanalyysitavan mu-

kaan analyysi oli pitkälti aineistolähtöistä analysointia, mutta teoreettinen tarkas-

telunäkökulma on ollut vaikuttamassa sekä haastattelurungon tekemiseen että ana-

lyysin aikana aineiston järjestämiseen. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä tutki-

jalla on lopulta hallussaan analysoitu aineisto, joka sisältää sekä ulkopuolisen teo-

rian käsitteitä, että tutkijan aineiston pohjalta itse luomia teoreettisia käsitteitä.87 

Koska tässä tutkimuksessa aineiston tarkastelunäkökulmana käytetään Riisin ja 

Woodheadin uskonnollisen emootion dialektisen suhteen teoriaa vain tietyiltä osin 

eikä kokonaisuudessaan, on tämän tutkimuksen analyysitavaksi valittu teo-

riasidonnaisen analyysitavan sijaan teoriaohjaava laadullinen sisällönanalyysi. 

Teoreettisen taustan käsitteiden lisäksi tässä tutkimuksessa muodostettiin uusia 

käsitteitä aineiston analyysivaiheessa. Tutkimus toteutettiin siis teoriaohjaavasti 

aiempien tunnettujen sekä aineistosta muodostuneiden käsitteiden avulla.  

Toteutin aineistoläheisen laadullisen sisällönanalyysin tässä tutkimuksessa  

aineiston analyysin kolmen vaiheen redusoinnin, klusteroinnin ja abstrahoinnin 

mukaan.88  Pilkoin aineiston ensin osiin, jonka jälkeen järjestin ja kokosin aineis-

ton yhdistelemällä aineiston palaset teemoittain. Aineiston analysoiminen tässä 

tutkimuksessa alkoi jo litterointivaiheessa. Haastatteluja litteroitaessa oli mahdol-

lista huomata, mitkä asiat ovat tutkimustehtävän kannalta tärkeitä. Kun aineisto 

                                                
86 Liite 1. 
87 Tuomi & Sarajärvi 2002, 93, 110–117. 
88 Uusitalo 1998, 23.  
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oli litteroitu, tutustuin litteroituun haastatteluaineistoon lukemalla sitä useaan ker-

taan läpi. Tämä mahdollisti sen, että tutkimusaineistosta alkoi löytyä yhä selvem-

min tutkimustehtävän kannalta oleellisia teemoja. Havainnointiaineistoa analysoin 

yhtä aikaa haastatteluaineiston analyysin rinnalla.  

Redusointi- eli pelkistämisvaiheessa karsin mukaisesti aineistosta pois kai-

ken tutkimustehtävän kannalta epäoleellisen aineiston.89 Muodostin alkuperäisil-

mauksista pelkistettyjä ilmauksia, jotka auttoivat hahmottamaan ja jäsentämään 

suurta aineistomäärää. Pelkistin aineistoa alleviivaten tutkimuskysymyksiin vas-

taavia kommentteja ja merkitsin niitä tulostettuun aineistoon värikoodein. Koko-

sin kaiken oleellisen haastatteluista tietokoneelle kolmeksi Word-tiedostoksi jär-

jestämällä tutkimuskysymyksen kannalta keskeiset kommentit haastattelurungon 

ydinkysymysten alle. Koska haastattelurunkoni oli selkeä, aineisto oli helppo jao-

tella tällä tavoin kolmeen teemaan ja osaan. 

Klusterointi- eli ryhmittelyvaiheessa etsin pelkistetyistä ilmauksista toisiinsa 

liittyviä ilmauksia ja ryhmittelin niitä alustavasti taulukkoon. Tulostin tietokoneel-

le luodut Word-tiedostot pelkistetyistä ilmauksista teemoittain erivärisille pape-

reille.  Käytössäni oli kolme eri väriä. Oranssi väri merkitsi kaikkia mahdollisia 

uskonnolliseen emootioon vaikuttavia symboleja, joita haastateltavat nostivat 

esiin. Vihreälle paperille tulostin kaikki yksilölliset kokemukset symboleista. Vaa-

leanpunaiselle paperille tulostin kaikki kollektiivisiin kokemuksiin ja yhteisölli-

syyteen liittyvät asiat. Leikkasin papereista jokaisen kommentin irralleen toisis-

taan ja järjestin aineiston kaikki pelkistetyt kommentit aiheiden perusteella eril-

leen. Pinoista muodostui aiheiden mukaan järjestettyjä alaluokkia taulukkoon.   

Abstrahointi- eli käsitteellistämisvaiheessa valitsin teoreettisesta materiaa-

lista nousevat valmiit käsitteet ja jaottelin käsitteitä vastaavat pelkistetyt ilmaukset 

niiden alle. Jäljelle jääville ilmauksille kehitin itse niitä vastaavat teoreettiset kä-

sitteet. Lisäsin teoriasta nousseet sekä itse kehittelemäni käsitteet taulukkoon. 

Muodostin analyysitaulukon paperilakanalle.90 Alaluokkia yhdistelemällä muo-

dostin yläluokkia ja lopulta pääluokkia. Esimerkki analyysitaulukosta on nähtä-

vissä tämän tutkielman liiteosiossa.91 Käsitteellistämisvaiheen jälkeen analyysi oli 

valmis.  

Lopuksi tulkitsin analysoitua aineistoa omaa tutkimustani lähellä olevan ai-

kaisemman tutkimuksen valossa. Analyysin tulokset on kirjoitettu kahteen tulos-
                                                
89 Redusoinnista lisää esimerkiksi Tuomi & Sarajärvi 2002, 111. 
90 Liite 3. 
91 Liite 2. 
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lukuun. Tuloslukujen otsikot syntyivät teoreettisen tarkastelunäkökulman ja ai-

neiston yläluokkien pohjalta. Hyvä ja selkeä taulukointi analyysivaiheessa sel-

keytti itse tulosten kirjaamista. Tutkimuskysymyksiä peilattiin aiempaan tutki-

mukseen ja teoreettisiin lähtökohtiin läpi analyysivaiheen. Tästä johtuen teoriaoh-

jaavuus vaikutti koko tutkimuksen ajan. Pohdintaluvussa analysoitua aineistoa 

keskustelutettiin aiemman tutkimuksen ja teoreettisen tarkastelunäkökulman kans-

sa.92   

3.4 Luotettavuus ja asemani tutkijana 
Tieteellisen tutkimuksen tulee olla luotettavaa ja sen tehtävä on selittää ja kuvata 

elämän todellisuutta.93 Pilatuksen Jeesukselle esittämä kysymys ”mitä on totuus” 

(τι εστιν αλήθεια) kertoi jo Raamatun aikaan ilmenneestä ihmisen perustarpeesta 

ymmärtää elämää ja sen todellisuutta. Tähän samaan tarpeeseen myös tieteellinen 

tutkimus pyrkii vastaamaan. Jokaisen tieteellistä tutkimusta tekevän on pyrittävä 

mahdollisimman luotettavaan ja totuudenmukaiseen tutkimukseen. Lisätäkseni 

tämän tutkimuksen luotettavuutta on tarpeen pohtia niitä seikkoja, jotka voivat 

vaikuttaa tämän tutkimuksen luotettavuuteen.94  

Metodikirjallisuudessa tutkimuksen tasoa ja luotettavuutta tarkastellaan 

termien validiteetti ja reliabiliteetti kautta. Termillä validiteetti tarkoitetaan aineis-

tosta tehtävien johtopäätösten luotettavuutta. Luottamuksellisella haastatteluilma-

piirillä on esimerkiksi mahdollisuus parantaa validiteettia, sillä se parantaa haas-

tattelujen rehellisyyttä. Luotettava ilmapiiri vähentää haastateltavien valehtelun ja 

asioiden kaunistelun mahdollisuutta.95 Reliabiliteetilla puolestaan tarkoitetaan 

tutkimuksen toistettavuutta. Toistettavuudella pyritään sellaisiin tuloksiin jotka 

eivät ole sattumanvaraisia. Todentamalla mahdollisimman selkeästi sen, miten 

tutkimus on toteutettu, on se myös mahdollisuus toistaa. Termit validiteetti ja re-

liabiliteetti ovat käytössä yleisemmin kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotetta-

vuutta tarkastellessa, mutta näiltä osin niitä voi soveltaa myös kvalitatiiviseen 

tutkimukseen.96 Tämän tutkimuksen luotettavuutta on parannettu raportoimalla 

tutkimuksen vaiheet huolellisesti luvuissa 3.2 ja 3.3. 97 

Objektiivisuuden ja puolueettomuuden näkökulmasta tämän tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta on merkittävää mainita, että olen itse osallistunut Varikon 
                                                
92 Liite 4. 
93 Metsämuuronen 2005, 81; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157. 
94 Tuomi & Sarajärvi 2002, 138. 
95 Alasuutari 1994, 85. 
96 Tuomi & Sarajärvi 2002, 133. 
97 Tutkimuksen tekemisen raportoinnista esim. Tuomi & Sarajärvi 2002, 135, 138. 
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monipuoliseen toimintaan seitsemän vuoden ajan vuodesta 2008 alkaen. Ennak-

kokäsitykset tutkimuskohteesta eivät saa vaikuttaa analysoitavaan aineistoon.98 

Katson lukeutuvani vuosissa mitattuna pitkästä käyntihistoriastani huolimatta Va-

rikolla täyden sisäryhmäläisen sijaan vain osittain sisäryhmäläiseksi. Opiskeluni 

ovat Helsingissä, joten en ole voinut osallistua Tampereella toimivan Varikkoyh-

teisön toimintaan täyspainoisesti. En ole koskaan kokenut olevani sitoutunut Va-

rikkoyhteisöön. Haittana käyntihistoriastani saattaa olla se, että luotettavatkin ha-

vainnot Varikkomessusta voivat olla puolueellisia, sillä omat kokemukseni yhtei-

söstä ja emotionaaliset siteet yhteisön jäseniin muokkaavat näkökulmiani ja asen-

teitani. Lisäksi omat arvoni ja henkilökohtaiset mielenkiinnonkohteet rajaavat 

omaa ajatteluani tutkijana.99  

Uskon ymmärtäväni käyntihistoriani ansiosta Varikkomessun kävijöitä hy-

vin. Koen objektiivisuuden kannalta  etuna osittaisen sisäryhmäläisyyden. Etuna 

pitkässä käyntihistoriassani on kokemuksen kautta kasvanut kyky ymmärtää Va-

rikkolaisten kieltä ja kulttuuria sekä mahdollisuus tuttavallisen ja luotettavan 

haastattelun järjestämiseen, mistä on hyötyä myös tutkimuksen luotettavuuden 

kannalta. Pystyn omien havaintojeni ja kokemusteni avulla helpommin muotoile-

maan sellaisen tutkimuskysymyksen, jonka tiedän tuottavan tutkimuksen kannalta 

tarpeellista aineistoa Varikkomessusta. Tarvittaessa pystyn myös tarkentamaan 

omaa tutkimuskysymystäni kokemusten kautta. Osittaisen sisäryhmäläisyyden 

riskit tiedostaen olen tässä tutkimuksessa keskittynyt erityisesti siihen, että tarkas-

telen Varikkomessua mahdollisimman objektiivisesti ja tarpeeksi monesta näkö-

kulmasta. Triangulaatio, eli useamman tutkimusmenetelmän yhtäaikainen käyttö 

aineiston hankkimisessa parantaa aineiston luotettavuutta. Tästä syystä haastatte-

luaineiston rinnalle on kerätty myös havainnointiaineistoa.100 

Tutkimuseettisistä syistä tähän tutkimukseen osallistuneiden Varikkomessun 

kävijöiden tunnistettavuus on estetty. Haastateltavien kommentit tulevat esiin 

koodien kautta ja näin heidän henkilöllisyytensä ei paljastu. Varikkomessun yhtei-

sö on niin tiivis, että on olemassa riski, että haastateltavien henkilöllisyyden voi 

jäljittää lainausten perusteella. Anonymiteetin varmistamiseksi tunnistamiselle 

altteimmat lainaukset ovat tekstissä ilman koodausta. 

Tässä tutkielmassa kuvamateriaalia on käytetty selkiyttämään ja havainnol-

listamaan Varikkomessun rukousosiota. Kuvat on otettu havainnoinnin yhteydessä 
                                                
98 Metsämuuronen 2005, 232.  
99 Uusitalo 1998, 25; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157. 
100 Tuomi & Sarajärvi 2002, 140. 
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häiritsemättä rukousosioon osallistujia. Tutkimuseettisistä syistä havainnoinnin 

aikana kerätystä kuvamateriaalista valikoitui tutkielmaan pääosin kuvia, joissa 

ihmisiä on vaikea tai jopa mahdoton tunnistaa. Niihin kuviin joissa on tunnistetta-

via kasvoja on kysytty kirjallinen lupa julkaisemiseen. Omien kuvieni lisäksi ku-

vamateriaalina on käytetty myös kuvia yhteisön julkaisemista lehdistä. Lehtiku-

vaajan nimi on mainittu kuvan yhteydessä alaviitteessä. Lehtikuvissa osa yhteisön 

jäsenistä on selkeästi tunnistettavissa. Koska kuvat on kopioitu julkaistusta mate-

riaalista, on niiden julkaisemiseen kysytty lupa kuvissa olevilta henkilöiltä. Lehti-

kuvien käyttöön on kysytty lupa valokuvaajalta.  

Tämä tutkimus on tehty laadullisella metodilla, joten tutkimustuloksia ei voi 

täysin yleistää. Lukijan on tätä tutkimusta tulkitessa muistettava,  että tutkimustu-

lokset ovat vain pala tutkittavasta maailmasta ja kulttuurista. Analyysin tuloksia ei 

voi yleistää koskemaan koko Varikkoyhteisöä. Kuten jo aiemmin kävi ilmi, on 

laadullinen tutkimustapa määrällistä tutkimustapaa luontevampi tutkittaessa ih-

misten kokemuksia. Laadullinen tutkimus mahdollistaa määrällistä tutkimusta 

henkilökohtaisemmin pääsyn käsiksi postmodernin ajan nuorten aikuisten koke-

musmaailmaan 2010 –luvulla. 
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4 Symbolit uskonnollisessa kokemuksessa 

4.1 Materiaaliset symbolit Pispalan kirkon kirkkotilassa 

Pispalan kirkko, jossa Varikkomessut pääasiassa järjestetään, on pelkistetty vaalea 

tila, jossa havaintojeni perusteella ei ole lähes lainkaan kirkkotaidetta. Kirkkoti-

lassa on muutamia pysyviä symboleja, mutta tilaa elävöitetään vaihtuvilla esineil-

lä. Suurimmat ja täten myös näkyvimmät pysyvät symbolit ovat kirkkosalin etu-

osassa olevat alttari, vanha suuri krusifiksi sekä saarnastuoli. Kirkkosalissa on 

myös suuret uudet vaaleat urut, jotka valmistuivat juuri ennen haastatteluita. Mui-

ta pysyviä symboleja ovat kastemalja, lukupulpetti, kyntteliköt seinillä, sekä altta-

rilla olevat ikonitaulut. Seinissä on ikkunoita, joista valo pääsee murtautumaan 

vaaleaan tilaan. Alla olevassa kuvassa on näkymä Varikkomessusta.101 

 

 
Kuva 1: Laajakuva Pispalan kirkosta, jossa Varikkomessut järjestetään.102  

 

Kuvasta on nähtävissä, on Pispalan kirkko varsin yksinkertainen tila arkkitehtuu-

riltaan ja uskonnollisilta symboleiltaan. Haastateltavat suhtautuvat pysyviin kirk-

kotilan symboleihin sekä vähätellen että arvostaen. Toiset haastateltavat pitävät 

Pispalan yksinkertaista ja pelkistettyä kirkkoa viihtyisänä. Toiset taas ajattelevat, 

että mikäli tilaa ei koristella mitenkään, on se vain valkoinen tylsä kuutio. Toisaal-

ta pelkistetty kirkkotila mahdollistaa pääasioihin keskittymisen messun rukous-

osion aikana. Erään haastateltavan mukaan symbolien merkitys rukouskokemuk-

selle on kapea. Symboleihin ei kiinnitetä kovin paljon huomiota. Eräs haastatelta-

va oli sitä mieltä, että on hienoa, että on kaunis risti, mutta silti uskonnolliseen 

kokemukseen ei hänen mukaansa tarvita muuta, kuin hyvä puhe. 
                                                
101 SLA. 
102 Varikkolehti  2/2013 ©Hannu Piirainen. 
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 Materiaalisista uskonnollisista symboleista yksi nousi ylitse muiden. Merki-

tyksellisimmäksi symboliksi kaikki haastateltavat nostivat alttarin karun krusifik-

sin: ”Sit just, et siä on niinku vahvana se symboli, että siä on se risti ja Jeesus siel-

lä alttarilla”103. Haastateltavien mukaan siis selkeästi tärkein pysyvistä symboleis-

ta kirkkotilassa on alttarin seinällä oleva kaunis puinen krusifiksi. Varikkolaisten 

mielestä tärkeimmän symbolin tulisi olla vahvasti tilassa esillä. Haastateltavat 

käyttivät krusifiksista nimitystä krusifiksi ja risti. Erään haastateltavan mielestä 

risti on jopa ainoa pysyvä esine, joka herättää kirkkosalissa huomiota. Risti on 

suuri, mikä mahdollistaa sen, että laulu rukousosiossa voidaan kohdistaa sitä koh-

ti. Krusifiksiin on erään haastateltavan mielestä mahdollista uppoutua ylistyslau-

lujen aikana. Krusifiksissa on jotakin, joka ei jätä kylmäksi. Krusifiksi on alun 

perin ollut Pispalan vanhassa kirkossa, joka tuhoutui tulipalossa vuonna 1968, 

mutta josta saatiin pelastettua krusifiksi ja saarnastuoli. Se, että tilassa on vanha 

krusifiksi, muistuttaa erästä haastateltavaa siitä, että Varikon toiminnassa ei ole 

kyse ”mistään meidän projektista”104, vaan toiminta on linkitettynä pitkään tradi-

tioon. Puinen krusifiksi muistuttaa myös rukousosion aikana jatkuvasti siitä, mistä 

kristinuskossa on kyse; Jeesus voitti kuoleman ristinkuolemalla ja ylösnousemuk-

sellaan. Haastateltavien mukaan risti ei tee Pispalan kirkosta pyhempää rakennus-

ta, kuin se olisi ilman ristiä, eikä sen puuttumista tilasta pidettäisi ”maailmanlop-

puna”105. Haastateltavat ovat kuitenkin sitä mieltä, että koska risti kuuluu kirkon 

perusvarustukseen ja se muistuttaa kristinuskon sanomasta, on hyvä, että Pispalan 

kirkossakin on risti. 

Muita tärkeitä pysyviä symboleja haastattelujen mukaan yksilöille Varik-

komessussa ovat alttari, saarnastuoli, sekä ”luonnon alttaritaulut”106, eli ikkunat, 

joista voi katsella ulos107. Saarnastuoli on kaunis ja se vanhana esineenä on link-

kinä myös kristinuskon historian jatkumoon.108 Maalaukset alttarilla parantavat 

tunnelmaa messussa. Ne mahdollistavat sen, ettei kirkkotilassa ole ankeaa. Vaikka 

alttari on Pispalan kirkon koristeluihin nähden yksi koristeellisimmista ja symbo-

lirikkaimmista paikoista, voisi sitä Varikkolaisten mielestä korostaa vielä enem-

män.109  

                                                
103 H1.   
104 H10. 
105 H2. 
106 H9. 
107 Liite 9.  
108 Liite 5.  
109 Liite 6. 
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Myös vaihtuvia materiaalisia symboleja nostettiin haastatteluissa esiin. 

Eräs haastateltava kaipasi rukousalttareita kirkkosaliin. Rukousalttareita on ollut 

käytössä erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten yhteisessä messussa. Vaikka nii-

den tekemisessä on usein suuri vaiva, auttavat ne havainnollistamaan kristillistä 

sanomaa. Rukousosiossa on myös käytetty rukousmuuria, jonka luo on itkumuu-

rin tyyppisesti voinut pysähtyä rukoilemaan. Rukousmuuria eräs haastateltavista 

kuvasi seuraavasti:  
 

Marraskuu oli rukouskuukausi, että jokainen rukoilee neljän ystävän puolesta ja sitten kir-
joitettiin lapuille vaikka niinku nimikirjaimet niistä ja vietiin rukousmuuriin rakoihin.110 

 

Esimerkissä nousee esille haastateltavan tarve kohdistaa rukouksensa johonkin 

konkreettiseen symboliin, tässä tapauksessa rukousmuuriin. Rukousmuurin tyyp-

pisiä vaihtuvia objekteja haastateltavat kaipaisivat lisää. Itkumuuri, jonne voisi 

jättää esirukouksensa, koettaisiin hyvänä ja konkreettisena tapana rukoilla. Ruko-

usmuurin tyyppisiä toimintoja varikkolaiset kaipaisivat lisää. Itkumuuri, jonne voi 

viedä esirukouksiaan koetaan konkreettiseksi parannusehdotukseksi. Tämän kal-

taiset objektit voisivat tulla haastateltavien mielestä Pispalan kirkkoon pysyvästi-

kin.  
 

[…] ylipäätään on hienoa, että rekvisiitta. Voi olla vaikka jokin ajatus, et saa päähänsä jon-
kun idean, että tehdään tämmöinen juttu, jolla tehdään joku asia konkreettisemmaksi niinku 
esimerkiksi se rukousmuuri tai ne ristit siellä äijämessussa. Tavallaan niinku konkretisoida 
jotain asiaa tai havainnollistetaan sitä, ja toisaalta myös luodaan tunnelmaa.111 

 

Konkreettisuus oli asia, joka nostettiin esiin yllä olevan lisäksi muissakin haastat-

teluissa rukouskokemuksien yhteydessä. Erityisesti mieshaastateltavat pitivät syn-

nintunnustuksen konkreettisesta toteutuksesta vain miesten toteuttamassa ”äijä-

messussa”, jossa vaneripaloille naulatut omat synnit naulattiin puisiin risteihin. 

Messun lopuksi ristinkappaleet pilkottiin palasiksi ja poltettiin tynnyrissä. Tämä 

lisäsi haastateltavien mukaan konkreettista kokemusta siitä, mitä syntien anteek-

sianto todella tarkoittaa. Yksi Pispalan kirkkotilassa oleva keskeinen elementti 

ovat urut. Urkuja ei Varikkomessussa käytetä bändimusiikin takia. Haastatteluja 

tehdessä Pispalan kirkkoon oli juuri valmistuneet uudet isot urut. Urkuremontin 

aikana urkujen paikalla oli suuri tyhjä tila. Tämän tilan haastateltavien mukaan 

olisi voinut täyttää esimerkiksi esiintymislavalla. Uudet isot urut ”veivät tilan 

                                                
110 H3. 
111 H4. 
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myös noin 50 ihmiseltä”112, joka ärsyttää varikkolaisia. Eräs haastateltava oli sitä 

mieltä, että “jos urut räjäytettäisiin”113 , niin Pispalan kirkko olisi tilana vielä pa-

rempi Varikkomessun tarpeita ajatellen.   

 Pispalan kirkon pelkistetystä kirkkosalista haastateltavat ovat montaa miel-

tä. Osa haastateltavista on sitä mieltä että se on yksinkertaisuudessaan kaunis. Osa 

on taas sitä mieltä että vain valkoisena kuutiona se on tylsä. Onkin hyvä asia, että 

siellä on jotain ajatusta herättävää ja kauniita kuvia, joita voi katsella. Koska Va-

rikkomessussa käy naisia enemmän kuin miehiä voisi erään haastateltavan mieles-

tä kirkkosalissa ”olla kauniita verhoilujakin”114. Pelkistetyn kirkkosalin näkymää 

voisi keventää myös tuomalla kirkkosaliin mattoja. Varikkomessussa käy paljon 

taiteellisesti lahjakkaita ihmisiä. Eräs haastateltava ehdottikin, että taiteelliset nuo-

ret aikuiset voisivat muokata kirkkotilan nuorten aikuisten näköiseksi. Hänen eh-

dotuksensa oli, että ”pitäis päästää sinne joku porukka vähän rellestämään ja lait-

tamaan sitä semmoseen omannäköisensä kuntoon”115 Nuorilla aikuisilla on intoa 

kehittää pieniäkin yksityiskohtia visuaalisessa ilmeessä, jotta kirkkosali tuntuisi 

kotoisammalta. 

 Vaihtuviksi objekteiksi voidaan laskea myöskin varikkolaisten itsensä te-

kemät taideteokset, joita tilaan sijoitetaan messujen ajaksi. Erityisesti erikoismes-

suissa Varikolla on käytetty nykyaikaisia pääsiäismunavalaisimia ja pilviva-

laisimia. Eräässä messussa vaaleille seinille oli ripustettu viikunapuumaalaus ja 

mosaiikkityö. Merkittävää eräälle haastateltavalle on se, jos esimerkiksi ”taiteen 

tekemisellä, niinku maalaamisella vois ylistää Jumalaa“116. Hänelle on suuri mer-

kitys sillä, että hän on saanut osallistua messun visuaalisen näkymän toteuttami-

seen. Omien taiteiden kautta on helpompi myös rukouksessa syventyä kohtaa-

maan Jumalaa. Haastateltavat nostivat taiteenlajeista eniten esiin musiikin ja ku-

vataiteet, joiden kautta ylistyksen voi kohdistaa Jumalalle.  

4.2 Rukousosion tekninen ja hiottu kokonaisuus 

Kuvaus Varikkomessun rukousosiosta 
Varikkomessu on monella tapaa elämyksellinen. Seuraavaksi esittelen erään ha-

vaintopäiväkirjan mukaisen kuvauksen Varikkomessun rukousosiosta: 

 
                                                
112 H6. 
113 H9. 
114 H9. 
115 H3. 
116 H4. 
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Ilta-aurinko paistaa sisään Tampereen Pispalan kirkon ikkunoista. Valloittava saarna Va-
rikkomessussa on juuri päättynyt. Oivalluksen innostus säihkyy ympärillä olevien ihmisten 
kasvoilta. Tuossa puheessa oli lakia ja evankeliumia, ajattelen! Sana on selvästi koskettanut 
ja saanut aivot liikkeelle. Itsekin koen oppineeni taas jotakin uutta. Etenkin videotykiltä 
näytetyt elokuvanpätkät auttoivat hahmottamaan Raamatun sanomaa tämän ajan keskellä. 
Mutta nyt se alkaa. Valaistuksen vaihtuessa eräs Varikkomessun maallikkovastuunkantajis-
ta astuu seurakuntalaisten eteen ja ottaa mikrofonin käteensä. Hän johdattaa täynnä olevas-
sa kirkossa olevan messukansan synnintunnustukseen. Ihmisten ilmeet vakavoituvat. Kos-
kettavassa synnintunnustusrukouksessa esirukoilija rukoilee vapaasti aivan tavallista puhe-
kieltä käyttäen. Yhteisen synnintunnustusrukouksen jälkeen jokainen saa hetken aikaa vielä 
rukoilla syntejään anteeksi hiljaa omassa mielessään. Hiljentyessäni huomaan kiinnittäväni 
katseen kirkkosalin edessä olevaan puiseen krusifiksiin. Kirkkosalissa vallitsee myönteinen 
hiljaisuus, ainoastaan yksi lapsi hieman ääntelehtii isänsä sylissä. Hiljaisuuden aikana seu-
rakunnan pastori Timo Pöyhönen nousee etupenkistä messuväen eteen ja päättää rukouksen 
tutuilla synninpäästön sanoilla: Kristuksen palvelijana julistan sinulle synnit anteeksi Isän, 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pastorin julistama synninpäästö nostaa selkeästi ympärillä-
ni olevien ihmisten kasvoille helpotuksen, ilon ja rauhan merkkejä. Tämän jälkeen vapaa-
ehtoisista nuorista aikuisista koostuva bändi kannustaa seurakuntalaisia yhtymään kiitoslau-
luun. Lähes kaikki kirkkosalissa olevat nousevat seisomaan. Eräs mies jää silti istumaan 
paikalleen pää painuksissa. Huomaan kuitenkin, että hän silti laulaa tuota tuttua kolminai-
suusvirttä mukana. Kiitoslaulun jälkeen tunnelma yllättävästi kevenee. Bändi lisää kierrok-
sia ja aloittaa ensimmäisen ylistyslaulun. Ilmapiiri on vapautunut ja iloinen. Osa istuu, osa 
jää seisomaan. Ihmiset hymyilevät ja laulavat ensimmäistä laulua hieman vielä tunnustel-
len. Kertosäkeen aikana osa jo paikalleen istuneista nousee takaisin seisomaan. Ihmiset al-
kavat nostella käsiä. Bändi soittaa hyvin ja miksaaja säätelee miksauspöydässä bändin taso-
ja. Osa seurakuntalaisista jopa tanssii ja heiluttelee joitakin kankaita. Eräs penkissä istuva 
nainen on asettanut kätensä rukousasentoon. Muutaman ylistyslaulun jälkeen koko seura-
kunta istuu taas paikalleen. On aika rukoilla yhteisten asioiden puolesta. Maallikkorukoilija 
ohjeistaa ihmisiä hakeutumaan pieniin ryhmiin. Minuakin pyydetään liittymään vieressä is-
tuvien kanssa pieneen ryhmään, mutta kieltäydyn kohteliaasti. Saan osakseni vilkuilua, 
mutta en välitä siitä. Esirukous on monipuolinen ja se käsittelee kattavasti nuoren aikuisen 
elämää. Pastori Timo Pöyhönen siirtyy alttarille ja alkaa Pyhä-hymni. Tämän jälkeen hän 
jatkaa rukousta voimakkaasti ja tunteikkaasti lähes huutaen. Hän kehottaa rukouksensa 
päätteeksi vielä kaikkia nousemaan seisomaan yhteiseen Pyhän Jumalan ylistykseen. Pasto-
ri nostaa kätensä ylistysasentoon. Näin tekevät myös monet muutkin hänen kanssaan. Itse 
nousen muiden mukana seisomaan. Laulu on voimakasta. Vaikka rukousosio on ilmaisulli-
sesti rikas, koen, että saan olla täällä rauhassa juuri sillä tavalla, kuin hyvältä tuntuu. Olo on 
kodikas ja lämmin. Täällä on nuorella aikuisella tilaa olla vapaasti oma itsensä. Täällä on ti-
laa hengittää.117  

 

Havaintojeni perusteella Varikkomessu on hyvin suunniteltu kokonaisuus. Ruko-

usosio kestää noin puoli tuntia ja se jakautuu tavallisesti neljään eri teemaan: itse-

tutkiskelu, ylistys, esirukous ja hiljainen rukous. Itsetutkiskelulla tarkoitetaan rip-

piä, hiljentymistä ja synninpäästöä. Ylistysosiossa seurakunta laulaa ylistyslauluja 

ja sen aikana kerätään kolehti. Kolmas osio on esirukous, joka voidaan toteuttaa 

monella eri tavalla. Joskus seurakuntalaisia pyydetään kirjoittamaan rukouspyyn-

töjään lappuihin. Joskus rukousjohtaja käsittelee useasti esillä olevia rukousaiheita 

kirkkosalin edestä, ja seurakuntalaiset saavat nostaa käden ylös, mikäli haluavat 

tämän puolesta rukoiltavan. Joskus seurakuntalaiset laitetaan rukoilemaan penkis-

sä pareittain tai pienissä ryhmissä. Messuun osallistuvat seurakuntalaiset saavat 

itse päättää aiheet, joiden puolesta seurakunta yhdessä rukoilee. Neljäs teema ru-

                                                
117 SLA. 
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kousosiossa on oman sisimmän kuunteleminen hiljaisessa rukouksessa. Varikko-

messun rukousosio alkaa synnintunnustuksella ja päättyy Pyhä-hymniin, jonka 

jälkeen siirrytään ehtoollisosioon.118 Pyhä-hymnissä kaikki nousevat laulamaan 

kiitosta ja ylistystä Jumalalle. 

 

 
Kuva 2:  Rukousosio Varikkomessussa päättyy Pyhä-hymniin.  

 

Varikkomessu on tehty visuaalisesti näyttäväksi (Kuva 2). Visuaalisen toteutuk-

sen lisäksi myös muut toteutukselliset asiat ovat haastateltavien mieleen. 

 

Rukousosion toteutus  
Haastateltavat nostivat esiin paljon kokemuksellisuuden kannalta tärkeitä asioita 

messun toteutuksesta. Toteutukseen liittyviä asioita voi pitää materiaalisten esi-

neiden lisäksi yhtä lailla symboleina eli rukouskokemukseen vaikuttavina tekijöi-

nä. Nuoret aikuiset korostavat messun logistiikan, eli messun järjestykseen ja to-

teutukseen liittyvien asioiden tärkeyttä. Rukousosio itsessään on osa hyvin selke-

ästi rakennettua messukaavaa. Havainnoidessani messujen rukousosioita useam-

missa messuissa, rukousosion kaava oli aina sama: rukousosiota ennen on juuri 

kuunneltu saarna ja itse rukousosio alkaa hiljentymisestä synnintunnustukseen, 

hiljaiseen rukoukseen ja synninpäästöön. Tämän jälkeen tunnelma vapautuu, kun 

messussa edetään kiitoslaulun kautta bändin kanssa ylistämään. Tämän jälkeen 

                                                
118 Nuoret aikuiset  – Yhteisön rakentajalle – Messun uudistaminen, 2012. 
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rukoillaan vielä yhdessä yhteisten asioiden puolesta. Rukousosiosta siirrytään eh-

toollisosioon Pyhä-hymnin kautta. Havaintojeni perusteella yksi tärkeä symboli 

on rukousosion selkeät toteutukselliset elementit. Varikkomessun rukousosiossa 

on panostettu ymmärrettävyyteen ja logistiikan toimivuuteen.119  

 Haastateltavien mielestä on tärkeätä, että rukousosio on rakenteellisesti or-

ganisoitu selkeästi. Messu pyritään toteuttamaan ilman turhia viivytyksiä. Oma 

havaintoni siitä, että Varikolla olevat nuoret aikuiset pitävät rennosta, selkeästä ja 

yksinkertaisesta toteutuksesta, osoittautui haastatteluissa oikeaksi.  

 
Se messun logistiikka, että siihen on kiinnitetty huomiota, että se saatais yksinkertaseks ja 
mahdollisimman selkeäks. Että vähän semmosta ylimäärästä on karsittu pois. Siitäkin huo-
limatta tuntuu, että se messu välillä vähän venyy. 120 

 

Haastateltavan mukaan kaikki ylimääräinen toiminta tulisikin karsia pois rukous-

osiosta. Tärkeäksi koettava asia on, että rukousosio on ehjä kokonaisuus, johon on 

luotu selkeä draaman kaari.  

 Rukousosion toteutuksessa pyritään luonnollisuuteen. Siinä ei ole kyse tek-

nisestä suorituksesta ja kaikki teennäisyys pyritään poistamaan.  Nuorekas ja rento 

sanoman julistaminen nostetaan erittäin tärkeäksi symboliksi. Messun viihtyvyyttä 

nuorten aikuisten kannalta ajateltuna on pyritty parantamaan rennolla verbaalisella 

ilmaisulla ja nuorekkaalla messun toteutuksella. Nuorekkuus messun rukousosios-

sa ilmenee siten, että se on toteutettu varsin nykyaikaisesti ja “matalakirkollises-

ti”. Rukousosion kannalta oleellista on myös se, millaisella kielellä Jumalalle pu-

hutaan. Varikkomessussa hengellisistä asioista on tapana puhua samanlaisella 

tyylillä kuin arkiasioista. Rukousosiossa maallikot ja papit käyttävät pääosin pu-

hekieltä kirjakielen sijaan. Kielenkäyttö on nuorekasta, nykyaikaista ja nuorten 

aikuisten arkielämään liittyvää. Puhe on ihmisläheistä ja se sisältää sekä huumoria 

että asiaa. Virallisen kuuloiset kirjakieliset puheosuudet on vähennetty minimiin. 

Kirjakieli toimii haastateltavien mukaan etäännyttävänä elementtinä rukouksen 

kokemuksellisuuden kannalta. Kirkkokäsikirjan valmiita sanamuotoja käytetään 

rukousosion aikana vain synninpäästössä, joka luetaan suoraan kirkkokäsikirjasta. 

Matalakirkollisuudesta kertoo se, että liturgia on typistetty minimiin, vuorolauluja 

ei lauleta, eikä pastorilla ei ole rukousosion aikana albaa päällä. Havaintojeni pe-

rusteella tämä tekee rukousosiosta rennomman ja nuorekkaamman.121 Rukousosi-
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on rukoukset rukoillaan vapaasti nuorten aikuisten todellisuutta koskettavina ru-

kouksina. Haastateltavat arvostavat sitä, että rukoillessa ei käytetä valmiita kaavo-

ja, vaan kuunnellaan sitä, mitä Jumala haluaisi esirukoilijan kulloinkin rukoilevan. 

  

Nykytekniikka lisää Varikkomessussa viihtymistä 
Haastateltavien mielestä messussa viihtymistä lisää se, että messu on toteutettu 

ammattimaista ja nykyaikaista tekniikkaa apuna käyttäen. Tekninen toteutus on 

Varikkomessussa pääjumalanpalveluksiin verrattuna selvästi nykyaikaisempaa. 

Tekniikan ansiosta korostuva kirkossa viihtyminen nouseekin yhdeksi keskeiseksi 

symboliksi rukouskokemuksen kannalta. Varikkomessu rukousosion teknistä to-

teutusta pidetään esimerkillisesti toteutettuna. Kalliit laitteet luovat eräälle haasta-

teltavalle vaikutelman, että messu toteutetaan ammattimaisesti. Tekniikka siis 

mahdollistaa nykyaikaisen ja nuorekkaan näkymän messussa. Koska 2010-luvun 

nuoret aikuiset elävät arjessaan teknisten laitteiden ympäröimänä, on nykyaikai-

sen tekniikan käyttö messussa merkki siitä, että kirkko elää nykyajassa.  
 
Mun mielestä siinä on hyvää se niinkun että tehdään asioita siten miten on mahdollista ny-
kypäivänä tehdä, että voidaan tehdä vähän uusilla tyyleillä […] mut jotenki se että voidaan 
tehdä semmosia rohkeitakin juttuja sitten sen tekniikankin avulla.122 

 

Haastateltavan mukaan tekniikka mahdollistaa nykypäivänä eri tyylisiä toteutuk-

sia. Teknisten laitteiden käytössä lahjakkaat nuoret aikuiset voivat osallistua mes-

sun toteuttamiseen laitteiden käyttäjänä ja tekemällä rohkeitakin toteutuksellisia 

asioita tekniikan avulla. Rohkealla haastateltava tarkoitti visuaalisesti näyttäviä 

asioita. Tekniikka mahdollistaa esimerkiksi sen, että Varikkomessussa ei tarvitse 

käyttää messuohjelmaa eikä virsikirjaa. Laulujen sanoja katsotaan virsikirjojen 

sijaan videotykin heijastamana seinältä. Seinälle heijastetaan välillä myös videoi-

ta. Haastateltavat arvostavat sitä, että kirkko panostaa sanoman esilletuontiin ny-

kyajan tekniikkaa hyödyntäen. Kirkon tulee elää ja uudistua ajan mukana myös 

teknisesti. 

 Vaikka nuoret aikuiset Varikkomessussa arvostavat uusinta tekniikkaa, ei se 

kuitenkaan ole messun kannalta tärkein asia. Haastateltavat korostavat, että mes-

sun tekninen toteutus ja viihtyvyys ei saa kuitenkaan nousta rukousosiossa pääasi-

aksi. Niitä tulee käyttää fiksusti sanoman korostamiseen. Yksi haastateltavista 
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kuvasi Jumalan kohtaamisen ja rukousosion nykyaikaisen teknisen toteutuksen 

suhdetta seuraavasti: 

 
[…] että jos sitä voidaan käyttää silleen fiksusti sen itse asian korostamiseen tai esille-
tuomiseen, niin mun mielestä se on sillon ihan ok, mut jos siitä niinku tulee itsetarkoitus, 
että on hieno valoshow tai jotain muuta tällasta savua tai muuta, niin et jos sillä esimerkiks 
pyritään houkutteleen kävijöitä, että meillä on hienoja valoja ja hienot showt […] niin mun 
mielestä sillon lähetään vähänniinku väärälle tielle.123 

 

Esimerkki osoittaa, että nykytekniikan käyttö ei ole tärkein asia messussa. Varik-

komessussa käyvät ovat sitä mieltä, että heille messussa viihtyminen on tärkeää, 

mutta Jumalan kohtaaminen ja evankeliumin sanoma on messussa kaikkein tär-

keintä. Kaiken toiminnan tulisi tähdätä siihen, että ihmiset saavat kohdata Juma-

lan.  

 Nykyaikaisen tekniikan käytöstä kertoo myös sosiaalisen median hyväksi-

käyttäminen messussa. Varikkomessussa on esimerkiksi aktivoitu yhteisön jäseniä 

haastamalla heitä julkaisemaan facebookissa, instagramissa tai twitterissä kuvia 

itselle tärkeistä arjen rukoushetkistä. Tällä tavoin myös nuoret aikuiset voivat 

käyttää omistamaansa henkilökohtaista nykytekniikkaa rukouksen syventäjänä. 

Varikkomessun aikana yhteisön jäsenten ottamia rukouskuvia saatetaan näyttää 

videotykin heijastamana seinällä.124  

 Valotekniikka on yksi messun rukousosiossa viihtymiseen vaikuttava sym-

boli. Koska Pispalan kirkko on erään haastateltavan mukaan väritykseltään yksi-

toikkoinen ja hieman kolkko, käytetään tunnelman parantamiseen kirkossa nyky-

tekniikkaa. Ledivalojen ja spottilamppujen käyttö on haastateltavien mukaan mah-

tava mahdollisuus tunnelman luomisen kannalta. Valoilla voi saada kirkkotilassa 

“aika paljon aikaiseksi”125. Koska nuoret aikuiset ovat tottuneet ostamaan kotiinsa 

kallista tekniikkaa, on myös selvää, että haastateltavien mukaan Jumalan kohtaa-

misen eteen tulee käyttää vaivaa ja rahaa. Kirkko saa panostaa siihen, että kirkos-

sa tekniikan kulta-aikaa elävä nuori aikuinen voi viihtyä kirkossa ja tätä kautta 

myös kohdata Jumalan entistä syvemmin.  

 Äänentoisto on havaintojeni perusteella musiikin ja puheen kannalta suures-

sa roolissa messussa.126 Koska kirkko on Varikkomessuissa täynnä, on kuuluvuu-

den kannalta tärkeätä, että äänentoisto hoidetaan hyvin. Lukupulpetin tai saarnas-

tuolin käytön sijaan pastori ja muut edessä puhuvat käyttävät langatonta mikrofo-
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nia. Jokaisessa messussa on tekniikasta vastaavat henkilöt, jotka hoitavat puhujien 

mikrofonien äänentoistosta ja bändin miksaamisesta.127 Tähän tehtävään koulute-

taan Varikolla uusia äänentoistosta innostuneita yhteisön jäseniä. Hyvällä äänen-

toistolla väistetään yksi kirkon viihtyvyyttä vastaan esitetty kritiikki, jonka mu-

kaan pastori puheesta ei saa selvää, koska hän puhuu mikrofoniin liian hiljaa tai 

sen ohi. Varikon käytössä on seurakuntien kalliit kaiuttimet ja muu ammattitasoi-

nen PA-kalusto, joiden kautta vahvistetun äänen laatu on hyvä. Äänen voimak-

kuustasot ovat messussa sekä puhujilla että bändeillä korvien kannalta miellyttä-

vät. Bändi soittaa kirkkosalin edessä suhteellisen hiljaa ja miksaaja hoitaa mikite-

tyn bändin voimakkuustasot seurakuntalaisten kannalta sopivalle tasolle PA-

kaiuttimista.  

 Tekniikan käyttäjien tulee olla haastateltavien mukaan asiansa osaavia. Ää-

nentoistosta vastaavat miksaajat ovat laulujen säestyksestä vastaavien bändien 

kannalta tärkeässä roolissa. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että miksaajat hoi-

tavat työnsä messuissa erittäin hyvin. Messuissa tekninen toteutus äänentoiston 

näkökulmasta ei ole kuitenkaan aina ongelmatonta. Erään musiikin ja äänentois-

ton kanssa enemmän elämässään tekemisissä olleen haastateltavan mielestä joskus 

äänentoistossa esiintyvien ongelmien takia rukousosioon osallistuminen ja keskit-

tyminen vaikeutuu. Hän on samaa mieltä Varikkomessun musiikkitiimiläisille 

ylistyksestä opettaneen ammattimuusikko Nina Åstramin kanssa tekniikan toimi-

vuuden merkityksestä: 

 
Jos on vaikka huono äänentoisto, nii kuuntelee ihan vääriä asioita. Nina Åström sano, että 
jos on äänentoisto huono, nii siä on ihmiset kuuntelee väärää asiaa. Tavallaa, että jos on ite 
ajatellu, että on huono miksaus ja sähkörummuista kuuluu vaan haitsu ja tomit ja ajattelee 
että älä keskity tohon soundiin, vaan siihen, mitä biisiä ne soittaa ja tällee näin, mutta kyllä 
se vaan niin on, että jos miksaus on pielessä, nii sitä kuuntelee väärää asiaa. Kyllä se, että 
asiat tehdään hyvin, nii se palvelee sitä itte tarkotustakin.128 
 

Kuten esimerkki osoittaa nuorten aikuisten odotukset myös äänentoistoa kohtaan 

ovat korkealla. Erityisesti muusikot odottavat sitä, että miksaaja osaa hommansa. 

Osa Varikkomessussa käyvistä nuorista aikuisista on musiikin ammattilaisia, joten 

he ovat tottuneet elämässään siihen, että musiikki toteutetaan ammattimaisesti. 

Mikäli musiikki ei toimi toivotulla tavalla, johtaa se messussa viihtymisen vähe-

nemiseen.  
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Musiikin toteutus 
Varikkomessussa käyvien haastateltavien mukaan musiikki on yksi rukousosion 

tärkeimmistä symboleista. Musiikista vastaavista bändinjohtajista ja muusikoista 

osa on musiikin ammattilaisia ja osa harrastelijoita.129 Haastateltavat pitävät mu-

siikkia Varikkomessussa korkeatasoisesti toteutettuna. Taitava musisointi vetää 

puoleensa erityisesti musiikin ystäviä. Välillä Varikkomessussa on myöskin taita-

villa muusikoilla tilaa sooloilla todella “hienon kuuloisesti”130. Toisaalta taitavat 

muusikot saattavat viedä huomiota jumalayhteyden etsinnältä. Musiikillinen taitu-

ruus on erään haastateltavan mielestä joskus ylistäessä johtanut siihen, että ylis-

tysosiosta on joutunut lähtemään “aika tyhjänä, kun on vaan käyny siellä nautiske-

lemassa”131 hienosti toteutetusta musiikista. Hänen mielestään mikäli taustalla 

olisi “joku tylsä urkumusiikki”132 saattaisi kappaleen sanomaan päästä paremmin 

sisälle. Varikolla muusikot osaavat kuitenkin pääosin pitää fokuksen Jumalassa, 

eikä tällöin myöskään yhteisön jäsenet harhaudu vain hyvän ylistysmusiikin kuun-

telemiseen. Musiikin toteutuksessa on pyritty huomioimaan nuorten aikuisten 

toiveita. Haastateltavat kritisoivat paljon seurakuntien  pääjumalanpalveluksissa 

uruilla toteutettavaa hidastempoista virsilaulua. Ero pääjumalanpalvelusten virsi-

lauluun on se, että Varikkomessussa yhteisön jäsenet pääsevät laulamaan virsiä 

urkusäestyksen sijaan bändin säestyksellä modernein sovituksin.133 Virsien merki-

tys Varikkomessussa on pääjumalanpalveluksiin verrattaessa pieni. Varikkomes-

sussa virsien lisäksi lauletaan paljon myös muita hengellisiä lauluja uusilla sovi-

tuksilla. Varsin suosittua musiikkia Varikkomessussa ovat etenkin ylistyslaulut, 

joita lauletaan sekä englanniksi että suomeksi.  

 Haastateltavat nostivat esiin monia musiikkiin liittyviä toteutuksellisia asioi-

ta. Eräs tekninen seikka on se, että musiikki ei tule liian kovaa suhteessa seura-

kuntalaisten lauluun. Eräs haastateltavista kertoo turhautuvansa mikäli “omaa ään-

tä ei kuule bändin soiton alta”134.  Musiikillinen vaihtelevuus on tärkeä asia. Rau-

halliselle ja voimalliselle musiikille on tilaa.  Toisaalta myös vauhdikkaille kappa-

leille on paikkansa. Eräs haastateltava kuvasi kokemustaan vauhdikkaista kappa-

leista seuraavasti:  
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Että jos siinä on pelkästään tällasta kättä yhteen lyö -meininkiä, nii mä en tiä toimiiks se 
kovin pitkään monta biisiä peräkkäin. Se on ihan hyvä että on vaihtelua .135 
 

Varikkomessun kävijöillä on paljon odotuksia toteutuksen suhteen. Yksi suurim-

mista eroista pääjumalanpalveluksiin liittyy soittimiin. Vaikka Pispalan kirkossa 

on  kalliit ja hyvätasoiset uudet urut ei niitä käytetä Varikkomessussa. Oheinen 

kuva 4 osoittaa miten Varikkomessussa toimitaan: 

  

 
Kuva 4: Varikkomessussa urkumusiikki on korvattu bändimusiikilla. 

 

Urkumusiikki ei sytytä Varikkomessun kävijöitä. Koska haastateltavien mielestä 

bändimusiikkiin on helpompi tempautua mukaan käytetään sitä urkumusiikin si-

jaan. Musiikkiin on helpompi yhtyä kun “ei lauleta virsiä aina sen saman urkusoit-

tokaavan mukaan”136.  

 Musiikki on merkittävässä osassa ylistämistä. Ylistys tulisi haastateltavien 

mukaan toteuttaa hyvin. Ylistäminen rukouksen lajina ei ole haastateltavien mu-

kaan pelkästään vain laulamista, vaan siinä ylistyksenjohtaja johdattelee yhteisön 

konkreettisesti Jumalan yhteyteen. Tästä syystä Varikkomessuun tarvitaan myös 

ylistyksen kannalta kokeneita ylistyksenjohtajia, jotka osaavat johdattaa yhteisön 

jäseniä syvemmälle ylistyksen ymmärtämiseen. Eräs haastateltava oli sitä mieltä, 
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että Varikkomessun musiikin ja ylistyksen johtajat ymmärtävät useimmiten mu-

siikkia ylistämistä paremmin. Hän kuvasi kokemuksiaan seuraavasti: 

 
Ne ihmiset, jotka vetää sitä musiikkia, niin ne ymmärtää paljon musiikista ja ne tekee hyvää 
musiikkia, mutta ne ei välttämättä ymmärrä ylistyksestä tai siitä, miten ylistystä johdetaan, 
tai siitä, miten ihmisiä johdetaan Jumalan läsnäoloon siis. Ja mä en todellakaan sano sitä 
pahalla, ja ne ihmiset on aivan ihania ihmisiä ja varmasti jokainen tosi Jumalan ihmisiä, 
mutta niillä ei varmaan oo ollu sellasta kokemusta itellä, et ne tietäis edes jotenki, tai voin 
sanoa tän vaan omasta kokemuksesta, että itse en moneen vuoteen tiennyt, kunnes sitten 
koki sitäkin. Eikä se tee musta parempaa uskovaista tai huonompaa uskovaista, että se ei oo 
niinku sellanen mittari, vaan tavallaan, että et sä voi viedä ihmisiä pidemmälle, missä sä oot 
itse ollut.137 

 

Ylistyksen johtaminen on tämän haastateltavan mukaan taitolaji, jossa voi kehit-

tyä. Karismaattisesti kokeneiden Varikkomessun kävijöiden harmiksi kaikki eivät 

kuitenkaan vielä ole ylistämisessä niin kehittyneitä, että messussa ylistysosioon 

oltaisiin aina tyytyväisiä.  

 Ylistyslaulujen käytöstä annetaan myös kritiikkiä. Bändilähestymistapa on 

jo niin tuttu, että se ei aina aina puhuttele. Maailmalla paljon käytetyt ylistyslaulut 

eivät haastateltavien mukaan aina kohtaa suomalaista kokemusmaailmaa. Mikäli 

ylistysosio “menee siihen, että siitä synasta otetaan aina se sama ylkkäsoundi ja 

kaikki on aina sitä, nii siitä tulee aika semmoinen muovinen maku”138. Ylistyslau-

lujen valinnoista keskustellaan ja huonoista kappaleista luovutaan, mutta hyvät 

kappaleet jäävät elämään Varikolla. 

 Musiikin tarkoitus Varikkomessussa on palvella evankeliumin sanomaa ja 

Jumalan kohtaamista. Musiikin merkitystä hyvän messukokemuksen kannalta 

korostettiin haastatteluissa paljon. Musiikki onkin yksi tärkeimmistä ei-

materiaalisista objekteista Varikkomessussa. Siihen kohdistuu paljon odotuksia, 

mutta siihen ollaan paljolti myös tyytyväisiä. 

4.3 Rukousosion vaiheet ja niiden sisältö 

Synnintunnustus ja synninpäästö 
Synnintunnustuksessa jokaisella on mahdollisuus pysähtyä ottamaan henkilökoh-

tainen kontakti Jumalaan. Osa haastateltavista kokee synnintunnustuksen ja syn-

ninpäästön jopa tärkeimmäksi rukousosion osaksi. Siinä syntinen ihminen saa 

kuulla, kuinka armon tähden hän on saanut tunnustamansa synnit anteeksi. Ruko-

usosion alussa jokainen ottaa tosissaan henkilökohtaisen kontaktin Jumalaan. Ru-

kousosion alussa johdatellaan katumukseen, itsensä tutkiskeluun ja ”rehelliseen 
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oman elämän peilailuun” 139”. Synnintunnustus on henkilökohtainen asia ja siinä 

ollaan täysin paljaana Jumalan edessä. Eräs haastateltava kuvasi synnintunnustus-

ta niin, että siinä syntiset, oman syntisyytensä tiedostavat ihmiset, pysähtyvät Ju-

malan eteen pyytämään anteeksi. Eräs haastateltava oli sitä mieltä, että hänellä 

synnintunnustusosio menee usein ajatusten harhaillessa vielä saarnan pohdinnois-

sa. Vasta ylistyksessä aivot virkoavat taas, ja rukoukseen pääsee paremmin mu-

kaan. Koska kokemus monella on se, että oman elämän arjessa ei ehdi pysähtyä 

rauhoittumaan, on hyvä, että rukousosion alussa pysähdytään rauhoittumaan. Ti-

lanne luodaan sellaiseksi, että siinä jokaisella on mahdollisuus mietiskellä omaa 

elämäänsä ja sitä mitä elämässä on tullut tehtyä.  

 Synnintunnustusosion keskeinen osa on haastateltavien mukaan juuri tämä 

hiljainen rukous. Siinä annetaan mahdollisuus hiljentyä yksin tunnustamaan omia 

syntejään ja pysähtymään sydämessään asioidensa kanssa Jumalan eteen. Eräs 

haastateltava kommentoi kokemuksiaan hiljaisesta rukouksesta seuraavasti: 

 
 […] sellanen hiljainen osio niinku esirukouksessa, että kuule myös nää meidän hiljaiset 
 rukoukset. Semmonen missä ei puhuta mitään ja kaikki voi rukoilla sitä omaa asiaansa. 
 Niin kyllä mun mielestä siellä annetaan sille tilaa, että eihän se tietenkään mikään Taize-
 messu ole, missä ollaan koko ajan hiljaa, tai siis melkeen koko ajan. Mutta että kyllä siellä 
 annetaan sille tilaa.140 

 

Haastateltavalla on kokemusta pitkästäkin rukoushiljaisuudesta, mutta hänen mu-

kaansa Varikkomessussakin lyhyemmässä rukoushiljaisuudessa voi tavoittaa omat 

tärkeimmät rukousaiheensa. Tämän hiljaisen rukouksen aikana voi kertoa Juma-

lalle asioita ja oikeasti pysähtyä. Hiljaista rukousta ja omaa mietiskelyä voisi 

haastateltavan mukaan Varikolla olla enemmänkin, sillä se koetaan todella tärke-

äksi. Yksin pysähtyminen on todella tärkeätä, koska ”kukaan muu ei voi tietää, 

mitä asioita Jumalalle haluaa synnintunnustuksessa tunnustaa ja pyytää anteek-

si”141. Yksin hiljaa mielessään toteutettava rukous koetaan siis erityisen tärkeäksi. 

Osa haastateltavista pitää sitä rukouksen lajeista lähimmäksi omaa rukoustapaa 

tulevana rukoustapana. Rukouksen merkitys on sekä yhteisöllinen että yksilölli-

nen. Vaikka ihmiset kokoontuvat kirkkoon yhdessä rukoilemaan, liittyy rukouk-

seen myös vahvasti yksilöllinen puoli. Kokemus siitä, että saa rukoilla yksin yh-

teisön keskellä, koetaan todella tärkeäksi.  
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 Hiljaisen rukouksen lisäksi synnintunnustuksessa hiljennytään yhdessä esi-

rukoilijan johdolla pyytämään syntejä anteeksi. Esirukoilija johtaa rukousta kirk-

kosalin etuosasta mikrofoniin puhuen ja rukouksessa esirukoilija pyytää omin 

sanoin seurakunnan jäsenten syntejä anteeksi. Haastateltavat arvostavat sitä, että 

synnintunnustuksessa on henkilökohtainen taso. Varikkomessun vapaasta esiru-

kouksesta eräs haastateltava sanoi näin: 
 

[…] parempi, kun Varikolla toteutetaan se ihan semmosena rukouksena, että joku vetää sen 
vähän niinku esirukoustyyppisesti, että kyllä se on parempi, kuin että luetaan suoraa jostain 
paperista joku valmis synnintunnustus.142 

 

Esimerkki osoittaa, että vapaa rukous tuntuu haastateltavasta paremmalta. Synnin-

tunnustus toteutetaan esirukoustyyppisesti, eikä suoraa paperista lukien. Varik-

komessussa ei siis käytetä valmiita kirkolliskokouksen hyväksymiä esirukouksia 

virsikirjan takaosasta, joita pääjumalanpalveluksissa käytetään. Näistä valmiista 

rukouksista haastateltavilla tulee muissa jumalanpalveluksissa käydessä olo, että 

siinä sanoja sanotaan vain rituaalin takia. Haastateltavat odottavat, että rukoilija 

rehellisesti pyytää synnintunnustusrukouksessa anteeksi konkreettisia asioita. 

Erään haastateltavan mukaan ”on hyvä, että synnintunnustusta ei vain rituaalina 

juosta läpi, vaan siihen käytetään aikaa.”143 Yksi parannuskeino on jo aikaisem-

min mainittu konkreettisuus, eli keinot, jotka auttavat ilmaisemaan omaa synti-

syyttämme. Visuaalisuus ja elämyksellisyys toisi synnintunnustusta vielä todelli-

semmaksi. Eräänä konkreettisena esimerkkinä haastateltavilla nousee esiin juuri 

äijämessun synnintunnustus, jossa omia syntejä kuvastavia vanerinpaloja naulat-

tiin puisiin risteihin.  

Varikkomessun rukousosiossa on haastateltavien mukaan asioita, joihin yh-

teisön jäsenet eivät ole tyytyväisiä. Synnintunnustuksessa ei tulisi liikaa synkistel-

lä, vaikka siihen tuleekin käyttää aikaa. Eräs haastateltava kuvasi ristiriitaisia tun-

tojaan synnintunnustuksesta ja omassa syntisyydessään kiemurtelusta näin:  
 

Tää on kyllä vaikee juttu. Ehkä se vois olla sitä, että jos synnintunnustus sanallisesti menee 
sillä tavalla, että ”anna nyt meille anteeksi, kun me ollaan oltu näin, tehty tämmöstä ja 
tuommosta ja ajateltu tämmöstä ja tuommosta, että antasitko sä meille nyt anteeksi.” Kun 
meille on jo annettu anteeksi. Ja meidän vaan tarvii, mää niinku näkisin, että sitte ku me ol-
laan langettu ja kääriydytty siihen omaan surkeuteen, nii meidän tarvii vaan nostaa katse 
sinne ristille. Ehkä sen vois saada sen siihen synnintunnustukseen niihin sanoihin, että jo-
tenki anteeksi aneleminen saattaa herättää sellasen vääränlaisen assosiaation, että nyt ku mä 
oon langennu nii mä oon automaattisesti matkalla helvettiin.144 
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Haastateltava oli sitä mieltä, että synnintunnustuksesta tulisi opettaa selkeämmin. 

Se, että ajatus on tämä: “kun nyt oikein surkeilee ja on nöyrän ja kärsivän näköi-

nen, niin mä jotenkin sillä hyvitän tätä”145 johtaa siihen, että armon merkitys vä-

henee. Haastateltavan mukaan olisi tärkeä päästä paremmin sisälle siihen, mitä 

todella tarkoittaa se, että Jeesus on kuollut juuri minun puolestani. Kaikki se, mikä 

on pelkkää sanahelinää, on vain suorittamista ja turhaa puhetta. Synnintunnustuk-

sessa tulisi siis keskittyä Raamatussa olevaan sanomaan syntien anteeksiannosta 

ja Jeesuksen ristinkuolemasta. Tämä haastateltava siis kritisoi Varikkomessussa 

toteutettavaa synnintunnustustapaa.  

 Synninpäästöosiossa luetaan Raamatussa olevat lupaukset siitä, että Jumala 

antaa synnit anteeksi. Synninpäästön merkitys henkilökohtaisesti on suuri. Siitä 

eräs haastateltava kertoi seuraavasti: 
 
sit sen jälkeen heti tulee tää synninpäästö jonka pappi lukee. Oli sitten rukouksen johdatteli-
jana kuka tahansa niin siinä on sitten pappi antamassa synninpäästön ja lukemassa raama-
tunkohdan että se tulee suoraan Jumalalta se synninpäästökin. Niin se on mulle itelleni 
varmaan tärkein osio tässä koko rukous ja ylistysosiossa koska se itsellään saattaa joskus 
unohtua, sekä se omien syntien tunnustaminen mutta myös se armo että on saanu ja saa ne 
anteeks. Ja se että ne saa siinä heti ja sitte voi jatkaa niin näin. Ja sitä seuraa ylistys.146 
 

Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että on ehdottoman tärkeätä, että synnintunnus-

tuksen toteuttaa pastori eikä maallikko. Osan mielestä taas kuka tahansa yhteisön 

jäsen voisi olla toteuttamassa sitä. Synninpäästön konkreettinen vaikutus on se, 

että anteeksiannon sanomasta saa uutta virtaa elämään. Synninpäästön kuultuaan 

on mahdollisuus siirtyä ylistämään. 

 

Ylistysosio 
Ylistysosiossa haastateltavien mukaan yhteys Jumalaan syvenee. Ylistysosio alkaa 

kiitoslaululla, jonka ajaksi kaikki nousevat seisomaan.147 Kiitoslaulun jälkeen 

ylistyksenjohtaja, joka on yksi bändin jäsenistä, johdattaa seurakunnan ylistyk-

seen. Haastateltavista suurin osa oli sitä mieltä, että Varikolla on hyviä ylistyksen-

johtajia ja he toteuttavat ylistystä hyvin. Ylistyksen merkitys on “Jumalan hyvyy-

den hengittämisessä”148. Ylistysosion tärkein tarkoitus on löytää yhteys Jumalan 

ja ihmisen välille. Ylistämisessä ei erään haastateltavan mukaan niinkään ole kyse 
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tietoisesta ajatuksenjuoksusta, vaan kiitollisesta levosta Jumalan edessä. Ylistyk-

sessä on nimenomaan kyse “minä-Jumala-jutusta”.149 Ylistyksen suurin ajatuksel-

linen ulottuvuus on siirtää katse synnintunnustuksen omien syntien tarkkailusta 

Jeesukseen ja Jumalaan. Katse kohdistetaan “omasta tekemisestä ja omasta navas-

ta Kristukseen”150 ja siihen, mitä Jumala on. Ylistyksessä on kyse siitä, että ihmi-

nen antaa kunnian elämässään Jumalalle. Ihminen saa ihmetellä sitä, että “kaikki 

se hyvä, mitä on elämässä ja se kaikki hyvä, mitä koko maailmassa on, tulee Ju-

malalta”151. Ihmiset kiittävät usein silloin, kun elämässä tapahtuu jotakin erityistä. 

Jumalan suuruutta sen sijaan voi ylistää, vaikka elämässä ei olisikaan tapahtunut 

mitään suurta ja erityistä. Haastateltavien mielestä aina löytyy syy ylistää Jumalaa 

siitä kaikesta, mitä hän on meille tehnyt.  Varikkomessun ylistyksessä siirrytään 

iloisempaan tunnelmaan. Eräs haastateltava kuvasi sitä iloisena hyppynä tunnel-

masta toiseen. Fiilis paranee, kun varikkolaiset tajuavat taas, kuinka hyvä Jumala 

on. Osa haastateltavista jopa kritisoi liikaa tunteisiin keskittymistä ylistämisessä. 

Vaikka Varikolla ylistyksessä seurakuntalaisia viritetäänkin iloiseen tunnelmaan, 

saa ylistyksessä olla aidosti läsnä myös, vaikka ei olisikaan iloinen. Siinä saa 

myös vain rauhoittua“152 täysin paljaana” Jumalan eteen. Koska ylistämisessä ei 

ole pohjimmiltaan kyse tunteista niin erään haastateltavan mukaan Jumalaa tulisi 

voida ylistää “surkufiiliksestä” 153  riippumatta. Ylistämisen voi nähdä Jumalan 

mahtavuuden korostamisen lisäksi myös avunhuutona Jumalan puoleen ylistyslau-

lun sanoin. Tällaisessa ylistämisessä keskitytään siihen, miten ylistämisen ja ru-

koilemisen kautta Jumala voi vaikuttaa elämässä. Haastateltavat korostavat, että 

ylistysosio ei ole vain osio, jossa “lauletaan pyhältä näyttäen kappaleita”154, vaan 

siinä todella haastateltavien mukaan kohdataan Jumala.  

 Ylistysosiossa lauletaan muutama laulu, joiden välissä ylistyksenjohtaja 

rukoilee Jumalaa kiittäviä ja ylistäviä rukouksia. Ylistyksenjohtajalla koetaan ole-

van merkittävä rooli ylistysosiossa. Eräs rukousosiota bändissä toteuttanut haasta-

teltava oli sitä mieltä, että bändillä on varsin haastava tehtävä luoda rukousosion 

aikana kaari kiitoslaulun riemullisesta kiitoksesta valtavaan ylistysmeininkiin. 

Messu on kuitenkin pyritty pitämään suhteellisen selkeänä, joten rukousosiolle-
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kaan ei jää loputtomasti aikaa. Rukousosion kappaleiden määrästä eräs haastatel-

tavista kertoi oman mielipiteensä:  

 
Miten vois johdattaa ihmiset siihen ylistykseen sillee jotenki järkevästi, ku siä ei oo ikinä 
aikaa, siis aika on aina kortilla, nii sitte ei oo ikinä aikaa tehdä yhtään mitään, nii sit pitää 
kaikki tehdä äkkiä ja hutiloiden, tai no ei nyt hutiloiden välttämättä, mut siis äkkiä että, sit-
ten ite miettii myös sitä, että kuinka paljon siitä sais niinkun ihmiset enemmän, jos jollain 
tavalla osais ja ehtis johtaa ihmisiä paremmin sit toisaalta siihen ylistämisen tunnelmaan tai 
Jumalan kohtaamiseen tai muuhun. Että se ei olis vaan niinku synnintunnustus ja kolme bii-
siä, vaan että se olis niinku jotain syvempääkin. Ja kyllä mä uskon, että tottakai ihmiset siis 
tottakai siellä kohtaa Jumalaa ja varmasti ottaa sen ajan. Monet on sanonu, että se on niinku 
tärkeetä ja iteki kokee sen hyväks, että kohtaa Jumalaa siellä, ja ite ehkä kaipais ja tarviis 
jotenki useasti sen, että olis enemmän biisejä. Että just kun alkaa pääsemään vauhtiin niin 
sanotusti, nii sit loppuu.155 

 

Resurssit ja raamit toteuttaa ylistysosiota ovat siis tämän haastateltavan mukaan 

rajalliset. Mahdollisia kehityskeinoja voisi olla myös ylistyksen eteneminen vain 

hiljaa olemiseen, eli palvontaan, jossa Jumala olisi niin vahvasti läsnä, ettei ihmi-

sen enää tarvitsisi sanoa mitään.  

Koska ylistysosioa ei voida venyttää pidemmäksi ajanpuutteen takia ehdot-

taakin yksi haastateltava, että järjestettäisiin joskus messu, joka olisi enemmän 

ylistyspainotteinen156. Tällaisessa ylistyspainotteisessa illassa voisi ylistys jatkua 

biisi biisin perään ja varikkolaiset saisivat jäädä Pyhän Hengen ilmapiiriin ja ru-

koilla musiikin soidessa. Eräs haastateltava oli kuitenkin sitä mieltä, että luotta-

muksen pitäisi yhteisössä lisääntyä vielä, jotta ihmiset voisivat syvemmin vapau-

tua ylistämään ja rukoilemaan. Luovuus on asia, jota voisi harjoittaa ylistyksessä-

kin. Ylistysosion toteutuksesta ei saisi tulla vain rituaalia vaan ihmisten tulisi va-

paasti etsiä luovia tapoja ylistää. Rukousosion toteuttajat, joita haastattelin koki-

vat, että ylistysosion toteuttamisessa on haasteita, eikä siinä onnistuta niin hyvin 

kuin haluttaisiin. Erityisesti musiikin toteuttajilla olo on se, että ”aina tunnelmaan 

ei pääse kiinni”157. Joskus ylistysosio tuntuu toteuttajista siltä, että se on vain bii-

sien läpilaulantaa ja teknisesti hyvin toteutettua rukoilemista. Joskus kylläkin koe-

taan niin sanottua Pyhän tuntua.   

 Ylistysosiossa oleellinen seikka ovat myös kappaleiden välit, joiden aikana 

ylistyksenjohtaja voi rukoilla Jumalaa. Aina vapaa rukoileminen ei kuitenkaan 

tunnu haastateltavista hyvältä. Rukouksen epämääräisyydestä haastateltavilla oli 

kritisoitavaa. Eräs haastateltavista kuvasi negatiivista kokemusta kappaleiden vä-

lien aikaisesta rukoilusta näin:  
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Joskus siinä ylistysosion aikana tai tän rukousosion aikana, niin siellä on esirukoilija, joka 
sinne mumisee sinne mikkiin sitten jotain niitten biisien välisoittojen aikana, jotain 
tämmöstä ”kiitos Jeesus”. No joskus se on huono juttu, jos sanoo sadannen kerran ”kiitos 
Jeesus niinii, nii nii”. Nii sit se on vähän sillee öö. Et joo, kiitos Jeesus. Mut sitte joskus 
siellä on ollu semmosta, että joku lukee jonku Raamatunkohdan vaikka niinku biisien 
välissä ja se on ollu musta tosi hyvä!158 

  

Ylistyksen toteutumisessa keskeisessä roolissa ovat laulut. Niiden merkitys on 

jopa niin suuri, että erään haastateltavan mukaan ylistysosiossa tulisi käyttää mu-

siikkina ainoastaan ylistyslauluja tai sanatonta musiikkia.159 Ylistyslauluksi eräs 

haastateltava määritteli, että ne ovat lauluja, joissa puhutaan Jumalalle tai Juma-

lasta. Jumalan kohtaamisen kannalta haastateltavat korostivat, että kohtaamisen 

ilmapiiriin pääsee erityisesti laulujen kautta, jotka liittyvät Jumalaan. Haastatelta-

vat ovat sitä mieltä, että ylistysosiossa ei saa jäädä epäselväksi mistä ylistys nou-

see ja keneen se kohdistetaan. Lauluissa tulisi selkeästi tunnustaa se ketä yliste-

tään.  

 Ylistyslaulujen tulisi sisällöllisesti käsitellä Jumalaa ja Jumalan toimintaa. 

Objekteina, eli kielellisinä kokemuksen avustajina toimivat tutut sanat, ja tärkeät 

Jumalan ominaisuudet. Näistä eräs haastateltava käytti nimitystä Jumalan “perus-

klisheet”160. Ylistäessä tunnustetaan se, ketä ylistetään. Tärkeimmät teemat nou-

sevat Raamatun sanan pohjalta. Jumala on lunastaja ja kaikkivaltias. Muita tärkei-

tä teemoja ovat esimerkiksi Jumalan suuruus, hyvyys ja armollisuus. Teemojen 

toivotaan olevan selkeitä, Jumalaa ylistäviä, kunnioittavia ja kiittäviä. Lauluissa 

voidaan tunnustaa, että Raamatun ja Jeesuksen sana on merkityksellinen. Lauluis-

sa myöskin lauletaan ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. Tärkeänä teemana on 

se, miten Jumala vaikuttaa meidän elämässämme. Asian voisi ilmaista vaikka 

niin, että meidän Jumala on suuri ja hän toimii elämässämme. Ylistyslaulut vaih-

tuvat vuodesta toiseen, mutta ne käsittelevät pitkälti samoja teemoja. Näitä teemo-

ja halutaan laulamalla toistaa viikosta toiseen ylistysosiossa, koska niistä laulami-

nen muistuttaa kristinuskon Jumalan tärkeistä ominaisuuksista. Tämä johtuu myös 

siitä, että monet ylistyslauluista on tehty Raamatun pohjalta. Raamatulliset kappa-

leet ovat hyviä. Laulaessa raamatullista laulua eräs haastateltavista koki toimivan-

sa kuin Raamatussa esiintyvä kuningas Daavid. Tämän peruste on, että “Daavidin 

temppelissä on hänen mukaansa on ollut 24/7”161, eli jatkuva ylistys käynnissä. 
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Näissä Daavidin ylistyslauluissa usein laulamalla puhutaan Jumalasta ja hänen 

ominaisuuksistaan. Merkitys toistamiselle koetaan ymmärtämisen kannalta tärke-

äksi. Toistuvuus auttaa pureskelemaan Jumalan ominaisuuksia, joissa riittää miet-

timistä koko elämän ajaksi.   

 Kritiikkiä saavat sellaiset kappaleet, joissa lauletaan paljon ihmisen toimin-

nasta elämässä ja ihmisen suhteesta Jumalaan. Monet englanninkieliset käännös-

kappaleet haastateltavien mielestä eivät sovi suomalaiseen kristilliseen elämään. 

Myöskin amerikkalaistyylinen oman toiminnan korostaminen tuntuu joskus ou-

dolta. Erästä haastateltavaa huvitti pastori Timo Pöyhösen käännös amerikkalai-

sesta ylistyslaulusta ja sen sisällöstä: 

 
[…] ”meitsi tässä vaan ylkkää, meitsi tässä vaan palvoo” jatkaa niinku tämmösesti, että mi-
nä teen sitä ja minä teen tätä ja minä rakastan ja minä palvon, hirveen sellasia itsekeskeisiä, 
vaikka okei ei niitä oo sillain ajateltu, vaan on haluttu kertoo, mikä se mun suhde Jumalaan, 
mut sit se, jos on tavallaan sellanen mieli, että en mä nyt hirveesti rakasta tällä hetkellä Ju-
malaa tai jotenki, että tästä nyt haluan vaan jotenki niinku, haluan vaan palvoa ja antautua 
ja muuta tämmöstä. Ja monet sanat on sellasia, että ne ei sano suomalaiselle kristitylle juuri 
mitään.162 

 

Erityisesti ylistykseen syventymisen kannalta koetaan huonoksi, jos tuntuu siltä, 

ettei sanoihin henkilökohtaisesti pysty yhtymään. Tätä saattaa vaikeuttaa se, että 

ei ymmärrä mistä englanninkielisissä lauluissa puhutaan. Toisaalta erästä haasta-

teltavaa harmittaa, jos ylistyksen aikana lauletaan omista tunteista ja kokemuksis-

ta. Helposti syntyy sellainen olo, että ei “pysty seisomaan näitten sanojen taka-

na”163. Toisaalta siihen saattaa vaikuttaa se, että on jumalasuhteen kanssa ongel-

maa, tai se, että ei yksinkertaisesti ymmärrä konkreettisesti niitä fraaseja mitä lau-

lut ovat täynnä. Laulut, joissa sanotaan että “haluan vaan palvoa ja antautua” tai 

“haluan korottaa sun nimeäsi” tuntuvat oudoilta laulaa kun ei konkreettisesti ym-

märrä miten sen elämässään tekisi.164  

Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että maalliset kappaleet eivät ole täysin 

poissuljettua musiikkia ylistysosioon. Maallisia rakkauslauluja saa myös käyttää, 

mikäli niistä on luettavissa, että ne kuvastavat Jumalan rakkautta. Mielenkiintoi-

nen mahdollisuus nousee myös haastateltavan esille nostavasta John Burken ide-

asta, miten voisi maallista musiikkia nykytekniikkaa hyödyntäen voisi käyttää 

ylistysosissa:  
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Varsinki ehkä ylkkäosioon voi löytyä semmonen biisi. John Burke on myös puhunu, että 
käyttäs tämmösiä biisejä, jotka soi radiossa, nii niistä voi löytää myös sen hengellisen mer-
kityksen myös jos haluaa, nii käyttäs semmosta ja sitte joku video pyörimään taustalle, mis-
sä niinku tulee selkeesti joku ajatus tai sanoma. Ja kun kuulee sen biisin radiosta, nii tulee 
se merkitys mieleen.165 

 

Laulut voivat siis olla alunperin tarkoitettu ei-hengellisiksi, mikäli ne auttavat 

käsittelemään kristityn elämän kannalta tärkeitä asioita. Mikäli laululla ei ole mi-

tään kosketuspintaa kristityn elämään, ei haastateltavien mukaan laulua tulisi 

käyttää ylistysosiossa. Laulujen valinta ylistysosioon on tärkeä prosessi. Ylistyk-

senjohtajat juttelevat pastorin kanssa lauluvalinnoista, että ne palvelevat parhaalla 

mahdollisella tavalla messun kokonaisuutta. Varikkolaisilla on odotukset siitä, 

että laulut syventävät heidän suhdettaan Jumalan kanssa ylistysosion aikana. Tästä 

syystä ylistysosiossa ei ole tarkoituksena laulaa vain yleisluontoisia lauluja. Niillä 

tulee olla selkeä merkitys ihmisen ja Jumalan väliselle suhteelle. Ylistämisen tär-

keäin aihe on Jumala ja hänen kiittämisensä. 

 

Esirukous 
Esirukouksessa rukoillaan yhteisön sisäisten asioiden ja kaikkia ihmisiä kosketta-

vien yhteisten asioiden puolesta. Esirukouksessa pysähdytään pyytämään Jumalal-

ta siunausta jokaisen omaan elämään, yhteisön kaikille jäsenille, sekä kaikille 

maailman ihmisille. Esirukous on toteutettu vapaammin kuin päämessuissa. Siinä 

ei seurata pääjumalanpalveluksen valmiita kaavoja, joissa joka messussa rukoil-

laan esivallan ja kirkon johdon puolesta. Esirukous Varikkomessussa keskittyy 

erityisesti messuun tulleiden ihmisten asioihin. Rukous voidaan rukoilla kokonaan 

esirukoilijan johdolla tai siinä voidaan aktivoida myös nuoria aikuisia toimimaan 

itse. Havainnoimissani messuissa on käytetty neljää erilaista tapa rukoilla: esiru-

koilijajohtoista rukousta, rukouslappuja, aihealuerukousta ja pienryhmärukousta.  

 Esirukoilijajohtoinen rukous on usein varsin lyhyt ja ytimekäs vapaana ru-

kouksena toteutettu rukous. Siinä esirukoilija johdattelee messukansan rukoile-

maan yhteisön, koko kristikunnan ja koko maailman puolesta166. Pääosin rukous 

keskittyy kuitenkin yhteisön jäsenten elämän puolesta rukoiluun. Esirukoilija ei 

ole joka messussa sama, vaan rukoilija vaihtelee messukohtaisesti. Myös rukous-

aiheet vaihtelevat esirukoilijan mukaan. Havaintojeni perusteella esirukoilija ei 
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lue kirjoittamaansa valmista rukousta paperista, vaan rukoilee vapaasti sitä, mitä  

“Pyhä Henki suuhun sanoja tuo.”167  

Yhteinen esirukous oli haastateltavien mielestä hyvä tapa rukoilla. Suurin 

osa haastateltavista arvosti sitä, että esirukous rukoillaan vapaana rukouksena. 

Vapaaseen rukoukseen osallistumiseen vaikuttaa oleellisesti haastateltavien mu-

kaan myös se, miten se rukoillaan. Osa painottaa sitä, että kaikki kaavamaisuus 

unohdetaan ja esirukoilija heittäytyy vain Jumalan johdatukseen mikrofoni kädes-

sään. Pääjumalanpalveluksissa yhteisten asioiden puolesta rukoillaan kaavamai-

sesti, mutta Varikolla vapaamuotoisemmassa rukouksessa päästään henkilökohtai-

semmalle tasolle ja yhteisöllisyys korostuu rukouksessa. Haastateltavat kaipasivat 

sitä, että rukous ei jää messussa lyhyeksi ja yleismaailmalliselle tasolle. Rukouk-

seen kaivataan selkeyttä, mutta ei liian “luettelomaista tiktiktik-rukousta”168.  Eräs 

haastateltava kertoi, millainen esirukous häntä häiritsee: 

 
Mua kyllä pikkusen rassaa se, jos se rukoilija siellä mikin varressa luettelee sellasen litani-
an asioita. Että jos se pedataan niin, että ihminen oikeesti pysähtyy näitten asioiden äärelle, 
nii sillo pitäis antaa se tila ja aika hiljentyä ja vähän niinku raottaan itteään. Kyllä mun mie-
lestä pari minuuttia riittää, jos se pystytään muuten niinku jotenki pohjustamaan se tilanne. 
Mutta kyllä mun mielestä etenki siinä, koska on kummiskin kyse ihmisen henki-
lökohtaisesta suhteesta Jumalaan, nii kyllä mun mielestä se on tosi tärkee, että ihmiselle 
annetaan mahdollisuus myös henkilökohtasesti siellä penkin välissä myös.169 

 

Esirukoilijan tulee antaa edestäkin johdetussa rukouksessa aikaa seurakuntalaisille 

henkilökohtaisen suhteen löytämiseen suhteessa rukoiltaviin asioihin. Ilman sitä ei 

esirukoukseen välttämättä pääse täydestä sydämestään mukaan. Valmiiksi tuote-

tusta rukouksesta eräällä haastateltavalle tulee väkinäinen olo. Papin lukiessa ru-

kousta kaikki muut vain kuuntelevat ja yrittävät eläytyä kaavan sisäisiin rukousai-

heisiin. Henkilökohtainen kommunikaatio yksilön ja Jumalan välillä on tällaisessa 

valmiissa rukouksessa vaikea tavoittaa. Seuraavassa kuva vapaan esirukouksen 

toteuttamisesta messussa: 

Vapaammin toteutettu rukous mahdollistaa sen, että jokainen voi helpom-

min yksilönä osallistua omien ajatustensa kanssa yhteiseen rukoukseen. Eräs esi-

rukousta toteuttanut haastateltava totesi, että vapaata rukousta tulee valmistella, 

mutta rukoustilanteessa voi olla, että valmiiksi suunnitellut kaavat unohtuvat. On 

tärkeää joskus vain kuunnella Jumalaa. Mikäli haluaa olla “Jumalan johdossa”170 

rukouksessa, niin esirukoilijan on  pakko uskaltaa pysähtyä ja olla jopa hiljaa vä-
                                                
167 SLA. 
168 H1. 
169 H8. 
170 H10. 



 53 

hän aikaa. Haastateltava painotti Jumalan roolia rukouksessa. Ihmisen tulisi kuun-

nella, mitä Jumala haluaa esirukoilijan juuri kyseisessä hetkessä rukoilevan. Va-

paasta rukouksesta on myös huonoja kokemuksia:  

 
[…] että olis vaikka joku teema, jonka puolesta rukoillaan, ja se, että se olis selkeemmin 
niinku rukousta, että se ei olis semmosta epämäärästä mönkimistä sen rukousosion lop-
puun, vaan että se olis oikeesti niin, että me nyt rukoillaan näiden asioiden puolesta, nyt me 
rukoillaan, että tapahtuis tällasia asioita.171 
 

Esimerkin mukaisesti osa haastateltavista toivoi rukoukselta selkeyttä, luonnolli-

suutta, täsmällisyyttä ja hyvää laatua. Sitä voisi helpottaa se, että rukouksessa 

keskityttäisiin selkeästi aina jonkin teeman ympärille. Vapaan rukouksen toteutta-

jan tulisi olla selväsanainen ja täsmällinen. Messuun osallistuvalle tulisi tulla olo, 

että hän tietää selvästi teeman, jonka puolesta rukoillaan. Rukous ei silti saisi olla 

tekninen suoritus. 

 Vapaassa rukouksessa piilee haastateltavien mukaan kuitenkin se vaara, että 

rukous pyörii liikaa oman yhteisön asioiden keskellä. Tästä näkökulmasta ajatel-

len yksi haastateltava sanoi pitävänsä pääjumalanpalvelusten kirkkokäsikirjan 

rukouksista, sillä niissä rukoiltiin selkeästi toisten puolesta. Rukouksen kohteena 

Varikolla tämän haastateltavan mukaan ovat harvoin eduskunta, piispat ja muut 

valtaapitävät henkilöt. Varikkoyhteisön jäsenille rukous on tärkeätä mutta Varik-

komessun aikaresurssit ovat niin rajalliset, että esirukouksessa ei ole mahdolli-

suuksia päästä kovinkaan syvälle. Tästä syystä erään haastateltavan mielestä on 

hyvä toteuttaa ”timmi esirukousjohtoinen esirukous”172. Toisten haastateltavien 

mielestä messun esirukous on riittävän pituinen, mutta toiset haluaisivat pidem-

män edestä johdetun esirukousosion. 

Toinen esirukoustapa on rukouslappujen käyttö, joka aktivoi nuoria aikuisia 

tuomaan omia rukousaiheitaan yhteisesti rukoiltavaksi. Kun käytetään rukouslap-

puesirukousta, ovat rukouslaput saatavilla jo messun alussa ovilta. Rukousosion 

jonkin laulun aikana ne saa tuoda eteen ja lapuilla olevien pyyntöjen puolesta ru-

koillaan. Eräs haastateltava kertoi rukouslappuesirukouksesta seuraavasti:  
 

[…] sitten tosiaan esirukous johon on saanu niitä omia esirukouspyyntöjä viedä mikä on 
myöskin erittäin tärkeä osa, että olen sinne itsekin kirjotellut kyllä rukouksia. Ja se yhdistää 
meidät myöskin seurakuntana, että me yhdessä kannetaan toisiamme ja yhdessä rukoillaan. 
Että oli ne sitten kuinka yksilöityjä ne rukoukset siinä itse esirukouksessa joskus on joskus 
ei, että käydään niitä lappujen aiheita läpi, tai sitten vaan yleisesti niitä teemoja muistetaan, 
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mutta sitten se että niiden puolesta rukoillaan vielä tulevana viikollakin soluissa ja ryhmis-
sä.173 

 

Kuten esimerkistä käy ilmi, osa lapuista luetaan ääneen messussa, mutta osa vasta 

myöhemmin. Vaikka kaikkien rukouslappujen rukouksia ei ehditä messussa lukea 

ääneen, on haastateltavien mukaan tärkeää, että kaikkien rukousaiheiden puolesta 

kuitenkin rukoillaan. Rukouslappujen käyttöä arvostetaan, koska siinä konkreetti-

sesti jokainen saa tuoda rukousaiheensa yhteiseen tietoisuuteen, vaikkakin ano-

nyymisti. 

Rukouslapuista haastateltavilla oli paljon kokemuksia. Monet kokevat, että 

rukouslappujen kautta rukoileminen on hoitava ja konkreettinen asia, missä voi 

tuoda omat murheet ja surut rukoukseen ja tulla kohdatuksi. Rukouslappujen käy-

töstä yleisesti pidettiin. Rukouksen teemat nousevat suoraan ihmisten lapuille kir-

joittamista asioista. Haastateltavalle kuitenkin tulee tunne, että rukoukseen panos-

tetaan, mikäli siihen käytetään aikaa ja mahdollisesti kaikki rukouslaput luetaan. 

Lappuja ei ole kenenkään pakko kirjoittaa, jos ei halua. Rukouslappujen kirjoitta-

misesta eräs haastateltava kertoi seuraavasti: 

 
Mun mielestä on ihan parasta, että niitä saa ite rukoilla, tai niinku ite kirjottaa ja viedä sinne 
ja sit niiden puolesta rukoillaan. Mä en oo kovin usein siihen osallistunu, mutta kerran mä 
oon vieny sinne lapun ja sit se tuntu niinku kauheen merkitykselliseltä, että just sen asian 
puolesta rukoiltiin, minkä mä olin laittanu sinne.174 

 

Esimerkin mukaisesti rukouslaput tuovat esirukoukseen runsaasti henkilökohtai-

suutta. Jonkun toisen rukousaihe saattaa olla niin lähellä omia murheita tai ilonai-

heita, että rukouslapun lukeminen vaikuttaa myös vahvasti omiin tunteisiin. Itse 

kirjoitettua rukouslappua luettaessa haastateltavien mukaan tulee olo, että yhteisen 

rukouksen paino kohdistuu voimakkaasti yksilöön. Vaikka oman rukousaiheen 

puolesta rukoilu koskettaakin, eräs haastateltava tarkensi, että ei sillä ole Jumalan 

ja rukouksen kuulemisen kannalta merkitystä, luetaanko oma lappu ääneen. Haas-

tateltava uskoo siihen, että Jumala kyllä kuulee rukoukset.175  

 Kolmantena tapana esirukouksessa käytetään aihealuerukousta. Siinä edessä 

oleva esirukoilija nostaa aihealueita, kuten perhe ja ystävät, opiskelu ja työ, tai 

muuta vastaavaa. Mikäli varikkolainen kokee tarvitsevansa rukousta jonkin edestä 

sanotun aiheen puolesta, voi nostaa käden ylös ja rukoilla sen puolesta omassa 

mielessään. Eräs haastateltava kertoi aihealuerukouksesta seuraavasti:   
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[…] se on toteutettu jotenki sillee, että on joku vetäny sitä esirukousta sieltä eestä ja sitte on 
pitäny miettiä jotain ihmistä jolla on olikohan se silleen että joku ihminen joka tarvii paran-
nusta niinku fyysisesti tai joku ihminen jolla on muita vaikeuksia ja joku ihminen jolla on 
jotain muuta. Nii piti niinku miettiä kolmea ihmistä ja aina niinku rukoili tai tiesi jonkun ih-
misen joka vaikka kaipaa sitä fyysistä parannusta nii sitte piti nostaa käsi ylös ja sitte niiden 
puolesta rukoiltiin silleen että se vetäjä veti sen rukouksen sitte. Se oli ihan mielenkiintonen 
tapa koska siinä ei tarvinnu ku vaa nostaa käsi ylös tavallaan rukoilla omassa mielessä mut 
kuitenkin joku rukoilee tietyllä tavalla sen puolesta.176  
 

Aihealuerukousta pidettiin yksilön näkökulmasta helpoimpana aktivoivana ruko-

ustapana, sillä siinä puhutaan laajoista teemoista. Kaikilta löytyy rukousaiheita 

liittyen johonkin teemaan. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen rukoustarpeita 

kohdataan. Kuva 5 on otettu aihealuerukouksen aikaan.  

 

 
Kuva 5: Aihealuerukouksessa yksilö nostaa käden ylös kun haluaa ilmaista, 

että pyytää rukousta esirukoilijan esille nostamaan aiheeseen.  

 

Kuvassa 5 esiintyvää Käden nostamiseenkaan ei ole isoa kynnystä, koska Varikol-

la useat nostelevat käsiä herkästi rukous- tai ylistysmielessä. Käsien nostaminen 

rukoustapana on pitkälti esirukoilijan johtama rukoustapa. Siinä kuitenkin yhtei-

sön jäsenet saavat kukin rukoilla asian puolesta, joka heillä itsellään on sydämel-

lään.   
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 Neljäs haastatteluissa ja havainnoinnin perusteella esille noussut esirukous-

tapa pienryhmärukous aktivoi nuoret aikuiset pienissä viiden hengen ryhmissä 

tuomaan omia rukousaiheitaan esille. Kun ryhmäläiset ovat tuoneet rukousaiheet 

esiin, niiden puolesta rukoillaan. Tämäntyyppiseen rukoukseen ryhmissä olevia 

yksilöitä ohjeistetaan niin, että voi joko avoimesti kertoa omista huolistaan ja kii-

tosaiheistaan, tai vaihtoehtoisesti on mahdollisuus olla hiljaa. 

 Pienryhmärukous jakaa haastateltavien mielipiteitä. Toisaalta pienryhmissä 

rukoilu koetaan ehdottoman tärkeäksi, koska se virkistää omaa uskonelämää. 

Pienryhmärukous lisää myös rukouksen yhteisöllisyyttä. Haastateltavien mukaan 

on tärkeätä, että ihmiset oppivat rukoilemaan toistensa kanssa pienissä ryhmissä, 

sillä heidän mielestään ääneen rukoileminen on yksi kristillisen elämän tärkeim-

mistä taidoista. Hyvänä kokemuksena pidetään myös sitä, että pienryhmärukouk-

sessa päästään rukoilemaan toisten puolesta ja olemaan sosiaalisessa kanssakäy-

misessä toistensa kanssa.  Pienryhmärukous saa haastateltavilta myös negatiivista 

palautetta. Vaikka siihen annetaan kaikista esirukoustavoista eniten aikaa, se to-

teutetaan varikkolaisten mielestä siltikin usein liian lyhyesti. Eräs haastateltava oli 

sitä mieltä, että ”jos kerran halutaan ihmisten rukoilevan toistensa puolesta, tulisi 

siihen varata kunnolla aikaa”177. Toinen haastateltava oli sitä mieltä, että messussa 

siihen ei vain yksinkertaisesti ole tarpeeksi aikaa, joten yhteinen rukous se tulisi 

toteuttaa Varikon muissa aktiviteeteissa viikon aikana, esimerkiksi solussa. Mikäli 

pienryhmärukous toteutetaan liian nopeasti, siitä tulee “juostenkustu, joka menet-

tää funktiotaan” yhteisöllisyyttä kasvattavana ja syvälle pääsemiseen tarkoitettuna 

rukouksena178. 

 Pienryhmärukous vaatii paljon oikeanlaista asennetta ihmisiltä heittäytyä 

rukoilemaan ryhmässä. Pienryhmissä rukoilu ei tunnu hyvältä asialta silloin, kun 

itsellä on ollut vaikeuksia rukoilemisessa, eli ihmisellä on niin sanottu ”rukouksen 

kuiva kausi”179. Tällöin rukoilusta saattaa tulla teeskenneltyä, mitä ei pidetä hyvä-

nä asiana. Osa haastateltavista piti spontaania ääneen rukoilemista pelottavana, 

outona ja liian vaativana. Joskus väsyneenä on tullut sellainen olo, “ettei jaksaisi 

nyt tässä alkaa suutaan aukomaan”180. Pienryhmärukoilussa saattaa rukouksen 

huomio kiinnittyä liikaa itseensä ja oman toimintansa tarkkailuun sen sijaan, että 

siinä löydettäisiin yhteys Jumalaan. Koska arat rukousaiheet saattavat herättää 
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paljon tunteita, eräs haastateltava haluaisi rukoilla ryhmien sijaan mieluummin 

kahdestaan itselle tärkeän ihmisen kanssa. Haastateltava kertoi kokemuksestaan 

seuraavasti: 
 
En mä niinku välttämättä halua näyttää tunteitani niin paljo semmoselle niin sanotusti puo-
litutuille ihmisille. Et sit mä niinku ehkä jopa käperryn siellä. Ja sitten, kun pääsee niiden 
kanssa ehkä kahden keskisesti jutteleen, niin sit voi sanoa, että hei vitsi, että mulla on nyt 
tällanen kokemus, että mä nyt tunsin tällä tavalla.181 
  

Pienryhmärukous saattaa johtaa omien huolien kanssa käpertymiseen. Ryhmän 

muodostama paine avautua, saattaa johtaa ahdistuneisiin reaktioihin ja vaikeaan 

olotilaan. Haastateltava kertoi, että hän pystyy tutun ihmisen kanssa rukoilemaan 

ääneenkin, mutta isommalla porukalla luontevuus rukoilusta häviää. Osa haasta-

teltavista oli sitä mieltä, että messuissa ei tarvitsisi pienryhmärukousta harjoittaa 

lainkaan. Koska pienryhmistä ei aina tunne kaikkia, estää se rukoukseen avautu-

mista. Rukous on niin henkilökohtainen asia joillekin varikkolaisille, etteivät he 

halua avautua kaikille. 

Varikkomessussa on monenlaisia rukoilijoita ja kokemukset erilaisista ru-

koustavoista vaihtelevat yksilöistä riippuen. Koska rukoustavat herättävät toisis-

taan niin poikkeavia reaktioita, ehdottaakin eräs haastateltava seuraavaa:  

   
Olen tullut henkilökohtaisesti siihen mielipiteeseen että nykyisellä kaavalla kannattaa vaan 
vetää lyhyt rukous. Että kaikki saa siitä eniten. Että jos on vaikka lyhyt minuuttinen nii se 
on sitte parempi kun ”pitkään” vievä kymmenminuuttinen parin kanssa mitä sitten ei ihmi-
set pysty ehdi tekemään toteuttamaan kunnolla ja jotkut vihaa sitä ja toiset turhautuu ku ei 
oo tarpeeks aikaa ja jotkut tykkää tosi paljon ja saa siitä paljon.182 

 

Haastateltavan kommentti osoittaa, että monenlaisia tapoja messussa on kokeiltu. 

Aina ei ole mahdollisuus saada sitä, mistä eniten pitää. Esirukouksen toteuttajat 

vaihtelevat rukoustapoja messukohtaisesti. Tämä mahdollistaa sen, että erityyppi-

set rukoilijat voivat toisaalta oppia rukoilemaan itselle vierailla tavoilla, mutta 

myöskin saavat välillä rukoilla itselleen ominaisimmalla tavalla.   
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5 Rukouskokemuksen yhteisölliset ulottuvuudet 

5.1 Rukousosion ilmapiiri ja hengellisyys 

Rukousosion nuorekas ja kodinomainen ilmapiiri 
Rukousosion ilmapiiri ja tunnelma koetaan yhdeksi tärkeäksi kollektiiviseksi 

symboliksi Varikkomessussa. Varikkomessussa yhteisön jäsenillä on haastatelta-

vien mukaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen tunnelma rukousosiossa on 

ja messun tunnelmaa pidettiinkin erittäin merkityksellisenä rukousosion koke-

muksellisuuden kannalta. Kuten kirkkotilaa koskevissa haastateltavien kokemuk-

sissa kävi ilmi, ovat lämmin tunnelma ja “Varikkomessun henki” tärkeitä asioita 

yksilöille yhteisössä.  

Tärkeä asia kodinomaisuuden kannalta on myös kaavamaisuuden välttely. 

Kaavamaisuuden sijaan Varikkomessun rukousosiossa syvennytään vapaaseen 

rukoukseen henkilökohtaisella otteella. Jumala Varikolla ei jää etäiseksi. Tämän 

eräs haastateltava oli huomannut mennessään Varikkomessuun ensimmäistä ker-

taa. Ajatus siitä, että messu on “Jumalan perheen juhla”183, muokkaa tunnelman 

rakentamista omaan suuntaansa. Kaikki alkaa jo tervetulleeksi toivottamisesta 

ovelta, jossa messuun tulevat otetaan lämpimästi vastaan. Varikkomessun tunnel-

ma ei ole siis jotain täysin muusta elämästä poikkeavaa, vaan siitä pyritään luo-

maan luontevaa ja nykyaikaista. Haastateltavat pitivät nuorekkuutta hyvin keskei-

senä tunnelman elementtinä rukousosion ilmapiirin kannalta. Tällä tavoin Varik-

komessuun rakennetaan “nuorten aikuisten messun tunnelmaa”. 

Haastateltavien mukaan Varikkomessun jäsenet ovat kyllästyneet aamuju-

malanpalveluksen tunnelmaan ja ovat alkaneet rakentaa Varikolle oman näköistä 

kodinomaista  ja lämmintä ilmapiiriä ja tunnelmaa. Kuten jo aiemmin kävi ilmi, 

on teknisillä ja nykyaikaisilla toteutustavoilla suuri merkitys nuorten aikuisten 

viihtymisen kannalta. Lämmin tunnelma mahdollistaa myös sen, että messussa on 

helpompi ja rennompi olla. Erään haastateltavan mukaan kodinomaisuudella on 

merkittävä rooli yhteisöllisyyden kannalta. Hän korosti, että “ylipäätään kirkko, 

jos haluais palvelevan tällasta yhteisöllisyyttä ja muuta, niin sais olla niinku ko-

dinomaisempi”184. Kodinomainen yhteisö mahdollistaa sen, että “ei-kutsuvasta” 

Pispalan kirkon pelkistetystä kirkkotilastakin tulee lämpimämpi. Yhteisöllisyys 

mahdollistaa sen, että kirkkotilassa pääsee lähemmäs ihmisiä. Pispalan kirkko 
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onkin haastateltavien mielestä yhteisöllisen yhteisön tarkoituksia ajatellen hyvä 

kirkko.  

Taustahäly ja määrätietoinen jäykkyyden poistaminen mahdollistavat haas-

tateltavien mukaan rennomman olotilan rukousosiossa. Rukousosion aikana ei 

vaadita täyttä hiljaisuutta vaan vieruskaverille saa puhua, mikäli tulee asiaa. Esi-

merkiksi ei tarvitse pelätä aivastaessaan muiden paheksuvia katseita. Turha “hä-

sääminen”185 pitäisi silti erään haastateltavan mukaan jättää pois. Varikkomessus-

sa muutenkin Jumalan kohtaamisessa pyritään mutkattomuuteen. Eräs haastatelta-

vista kertoi omasta suhtautumisestaan hiljaisuuteen ja taustahälyyn:  

 
Harvemmin mä siinä kohtaa ite jutustelen, ellei omat lapset oo siinä, että ne ei oo vaikka 
menny pyhäkouluun tai muuta. Nii niille nyt saattaa olla, että jotain pitää sitte jutella, mutta 
ei se mua sillain häiritte, että jokainen on siellä niinkun on, ja mun mielestä se on tavallaan 
ihan hyväkin asia, että jos ei siellä niinku tyyliin huutele kirkkosalin toiselle puolelle, että 
mitä sulle kuuluu ja niinku sillä tavalla jotenkin häiritte sitä osioo, nii en mä sitte osaa ke-
tään paheksuakaan.186 
 

Luonnollinen taustahäly luo messuun kodikasta tunnelmaa. Haastateltavat arvos-

tivat sitä, että kun kodeissa lapsilla on tilaa olla vapaasti niin Varikkomessussa 

lapsiinkin suhtaudutaan leppoisasti ja hyväksyen heidät omana itsenään. Lasten 

melukin “otetaan iloiten vastaan”187. Lapset saattavat puhua, nauraa, itkeä ja jos-

kus jopa huutaa messussa, eikä siihen suhtauduta tuomitsevasti. Vanhemmilla on 

vastuu siitä, että mikäli heidän mielestään lapsen toiminta häiritsee, he tekevät 

asialle jotakin. Lapsille järjestetään pyhäkoulua, mutta pyhäkoulun ulkopuolella 

lapset osallistuvat messuun. Osa lapsista jää silti vanhempiensa kanssa koko mes-

sun ajaksi, mutta suurin osa lapsista poistuu pyhäkouluihin. Keskittymisen kan-

nalta on oleellista, että juuri rukousosion aikana lapset ovat pyhäkoulussa. He pa-

laavat takaisin ehtoollisosioon kirkkosaliin. Haastateltavien mukaan tunnelma 

muuttuu taas hieman erilaiseksi, kun lapset palaavat pyhäkoulusta. Lapset saatta-

vat esimerkiksi laulujen aikaan mennä tanssimaan kirkkosalin keskikäytävälle. 

Tällainen yhteisöllinen kodikkuus on haastateltavien mielestä hieno asia. 

Varikkomessussa saisi haastateltavien mielestä olla vielä vapautuneempi 

tunnelma. Lasten tanssi ei tartu messuissa herkästi aikuisiin. Eräs haastateltavista 

nosti esiin Varikkoyhteisön järjestämät leirit, joissa ihmiset selkeästi vapautuvat 

helpommin. Spontaanisti eräällä leirillä ihmiset olivat alkaneet tanssimaan vapau-

tuneesti. Tätä ei kuitenkaan tapahdu messuissa. Koska messussa käy tanssia rakas-
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tavia ihmisiä, he toivoisivat, että tanssi voisi tulla luontevammin osaksi messua. 

Tanssista innostuneet liikehtivät usein omalla paikallaan. Vaikka suurin osa tans-

sijoista ei uskallakaan lähteä tanssimaan, osa aikuisistakin silti näyttää esimerkkiä 

omalla tanssillaan.  

Rentoutta voisi erään haastateltavan mielestä korostaa enemmänkin. Rentoa 

ilmapiiriä voisi helpottaa myös se, että Pispalan kirkolla olisi jokin rento tila, jossa 

voisi oleskella. Olisi hienoa, jos korostettaisiin sitä, että messun aikana saa vaikka 

maata penkeillä. Asenneilmapiiriä kuvataan myös rennoksi, jossa samanhenkiset 

ihmiset kohtaavat toisiaan. Eräs haastateltava kuvasi asenneilmapiiriä seuraavasti: 
 

[…] on merkittävää se, että siellä on paljon samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, siis 
on eri elämäntilanteessa toki, mutta tavallaan kokee, että on sen verran samanlaista poruk-
kaa kanssa, että voi tulla esimerkiks just, kun on lapsia, niin voi tulla sinne ihan rennosti, 
eikä tarvi pelätä sitä, että mitenkä nyt suhtaudutaan siihen, että meidän lapset nyt tuolla 
juoksee ja leikkii ja touhuilee, et on niinku semmonen rento ilmapiiri, ja et sinne on helppo 
tulla.188 
 

Yksi tärkeimmistä yhteisöllisyyttä parantavista tekijöistä on ihmisten samankal-

taisuus ja toisten elämään samaistumisen mahdollisuus. Pastorien asenne ja tyyli 

johtaa seurakuntaa ovat turvallisia. Varikkomessun palkatut pastorit “eivät ole 

vain virkaa toimittavia pappeja”189, vaan pastoritkin ovat ihmisiä muiden tapaan. 

Saarnakin saarnataan samalta tasolta seurakuntalaisten kanssa, “eikä mennä saar-

nastuoliin julistamaan totuutta”190. Varikolla arvostetaan myös sitä, että pappikin 

voi jakaa omia henkilökohtaisia asioitaan puhuessaan seurakunnalle. Inhimilliset 

henkilökohtaiset kokemukset ja heikkoudet ovat normaalia eikä pastori ole mi-

kään pyhimys seurakuntalaisten seassa. Haastateltavat arvostivat sitä, että papit 

puhuvat suoraa seurakuntalaisille ja he liikkuvat täysin tavallisina ihmisinä seura-

kuntalaisten joukossa. 

 

Rukousosion hengellisyys tuo Jumalan yhteyteen 
Suurin osa haastateltavista nostaa tärkeäksi asiaksi elämässään henkilökohtaisen 

seurakuntayhteyden ja hengellisen kodin löytämisen. Hengellisessä kodissa tärke-

äksi asiaksi nousee Jumalan läsnäolon kokeminen, eli Jumalan kohtaaminen ja 

sitä kautta hengellisen ravinnon saaminen. Erään haastateltavan mukaan yhteisön 

jäsenet ja pastorit “ovat sitoutuneet pitämään rukousta ja muuta hengellistä sisäl-
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töä tärkeässä roolissa messussa”191. Hengellinen tunnelma messussa on luotu ai-

doksi jossa hengellisyyttä ei “pumpata”192, vaan Jumalan läheisyyttä ja liikutusta 

voi kokea haastateltavien mukaan täysin aidosti. Varikkomessun hengellisyyteen 

on sekoittuneena piirteitä luterilaisesta perinteikkyydestä ja karismaattisesta ylis-

tämisestä. Tämä mahdollistaa sen, että messu kutsuu puoleensa monenlaisia yksi-

löitä. Toisaalta perinteiset messun rituaalit hoidetaan luterilaisen kirkkojärjestyk-

sen mukaisesti, joten messukävijöiden joukkoon mahtuu sen tärkeyttä korostavia 

ihmisiä. Karismaattinen Varikkomessu kutsuu myös sellaista ihmistä, joka on 

kokenut vapaiden suuntien kokoontumisissa monenlaista hengellisyyttä. Eräs 

haastateltavista kuvasi Varikkomessun löytämistään näin:  

 
Rupes toivomaan sellasta rukiisempaa ja perinteisempää, jossa kuitenkin olis sitä elävyyttä 
ja ylistystä, johon on tottunu, joten nimenomaan nämä yhdistyy Varikossa. Että ekan ker-
ran, kun mä siellä olin, nii tuntu, että se on elävää luterilaisuutta lisättynä nimenomaan sillä, 
että osataan ylistää ja sitä saa tehdä vapaasti omana itsenään. Ja sitte, että siellä syvenny-
tään myöskin vapaaseen rukoukseen, että se ei oo mikää kaavamainen, vaan siellä on sella-
nen henkilökohtainen ote sekä ihmisiin, ja Jumala ei jää etäiseks siellä.193 

 

Elävä luterilaisuus tarkoittaa esimerkin mukaisesti sitä, että luterilaisen messun 

sisällä on vapaus ylistää omana itsenään Jumalaa. Tärkeä asia on myös se, että 

rukous ei ole kaavamaista, vaan se toteutetaan vapaana rukouksena. Haastateltavi-

en mukaan Varikkomessussa on mahdollisuus tuoda esiin omaa karismaattisuut-

taan, sillä yhteisön rukousosiossa rohkaistaan karismaattisuuteen.   

 Varikkomessun karismaattisuus ilmenee myös siinä, että yksi rukousosion 

tärkeistä elementeistä haastateltavien mukaan ovat armolahjat. Niiden esilläolo 

koetaan Varikkomessua rakentavaksi elementiksi, koska perusteet niiden olemas-

saoloon löytyvät Raamatusta. Raamatussa kehotetaan käyttämään armolahjoja jos 

sellaisia on. Armolahjat saattavat luterilaisen kirkon tilaisuuksissa tuntua erikoisil-

ta, joten niiden olemassaoloa on selitetty ja puolusteltu.194 On myös sanottu, ettei 

armolahjojen olemassaoloa kannata pelätä. Armolahjoista ei kuitenkaan haastatel-

tavien mukaan saisi tulla itseisarvo, vaan niiden tulisi olla seurakunnassa esillä 

niin, etteivät ne “mene överiks”195. Niiden olemassaolo saisi näkyä haastateltavien 

mukaan enemmänkin. Ihmiset eivät kaatuile, eivätkä huuda. Varikkomessussa ei 

ilmene armolahjojen korostusta, joka veisi huomion epäolennaisiin asioihin. 

Vaikka muissa karismaattisissa yhteisöissä voi olla niin, että henkikasteen saaneet 
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ihmiset puhuvat kaikki kielillä, niin Varikolla sellaista ei ole. Esimerkiksi kielillä-

puhumisen armolahjaa ei odoteta kaikilta löytyvän, joten Varikolla ei sanota lau-

seita “kaikki puhukaa kielillä.” Luonnollisuutta pidetään tärkeänä. Kielilläpuhu-

misen armolahjaa osalla yhteisön jäsenistä on, mutta sitä ilmenee sopivassa mää-

rin eikä häiritse messua. Haastateltavat ovat sitä mieltä, että armolahjat voivat 

parhaimmillaan toimia yhteisön rakentajina. Mikäli ylilyöntejä sattuu, ne voivat 

viedä huomion pääasiasta sivuasioihin. Tätä Varikkomessussa haastateltavien 

mukaan ei kuitenkaan tapahdu ja sitä pyritään myös välttämään 

 Armolahjoista yksi selkeimmin esiintyvistä ovat profetoiminen, todistuspu-

heenvuorot ja kielilläpuhuminen. Osa varikkolaisista on valtuutettuja yhteisön 

edessä kuuntelevaan rukoukseen ja profetoimiseen. Profetioita “ei niellä pureksi-

matta”196, vaan niitä tutkitaan ja tarkastellaan Raamatun valossa koko yhteisön 

voimin. Seurakunnan eteen ei kuitenkaan kuka tahansa pääse kertomaan ilmestyk-

sistään. Varikolla pidetään sitä hyvänä, että on olemassa “suodatin, ettei sinne voi 

kuka tahansa mennä sanomaan ihan mitä vaan”197.  Rajaus yhteisön eteen pääse-

misestä on tiukka:  

 
Tavallaan se on sellanen, että sinne ei ketä tahansa päästetä avautumaan. Siinä on pidetty 
semmosta, että messussa ei ihan niinku ketä tahansa päästetä jorisemaan kaiken maailman 
tuntemuksia.198 

 

Esimerkin mukainen tiukka rajaus, kenellä on lupa päästä seurakunnan eteen, joh-

taa siihen, että vain Varikon johtajien valtuuttamat henkilöt saavat toimia omien 

tunnustettujen lahjojensa kautta. Osalle varikkolaisista on myönnetty tietty toi-

mintastatus, jonka luvalla he toimivat. Esimerkiksi ”pastori Pöyhösen vaimolle on 

myönnetty lupa tulla kertomaan profetioitaan ja rukouksessaan ilmenneistä asiois-

ta yhteisölle”199. Tilanteessa, jossa hän saa profetian, hän kysyy pastorilta, saako 

tulla kertomaan sen yleisesti. Todenmukaisilta tuntuvat profetiat ovat hyvä asia 

yhteisölle haastateltavien mukaan.  

 Rukousosion hengellisyydessä yksi tärkeistä asioista on se, että ihmiset saa-

vat jakaa omasta uskostaan toisille. Todistuspuheenvuorojen käyttö Varikkomes-

sussa mahdollistavat laajemmalle joukolle pääsyn yhteisön eteen kertomaan 

omasta uskonnollisesta elämästään ja kokemuksistaan. Todistuspuheenvuoroissa 

ihmiset kertovat ja jakavat omia rohkaisevia uskonkokemuksiaan kaikille yhteisön 
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jäsenille. Eräs haastateltavista kuvasi kokemustaan todistuspuheenvuoroista seu-

raavasti: 

 
Tietysti on ihan hyvä joku suodatin olla ettei voi sinne kuka tahansa sanomaan ihan mitä 
vaan. […] Nyt on alkanu olla jotain todistuspuheenvuoroja enemmänkin joka on tosi kiva, 
että on tullu kertoon jostain kokemuksestaan.200  
 

Todistuspuheenvuoroihin myönnetään lupa useammille yhteisön jäsenille kuin 

profetoimiseen. Haastateltavat kokevat tärkeäksi sen, että yhteisön jäsenet voivat 

rohkaista toisiaan omilla uskonnollisilla kokemuksillaan ja oivalluksillaan. Juma-

lan perheessä halutaan jakaa uskonelämän ymmärrystä toisillekin.   

 Varikkomessun rukousosio on Jumalan ja ihmisen suhteen kannalta merkit-

tävä. Haastateltavat kokevat tärkeäksi sen, että rukousosiossa kokoonnutaan isolla 

yhteisöllä Jumalan eteen. Varikolla kannustetaan myös rukoilemaan toinen tois-

tensa puolesta. Tärkeä asia Jumalan kohtaamisen kannalta nuorille aikuisille on 

sanoma. Sanomassa tärkeätä on sen sanallinen ja toiminnallinen ulottuvuus. Sa-

noin tämä tarkoittaa sitä, että evankeliumi ja synnin todellisuus ovat messussa 

selkeästi esillä. Jeesuksesta ja hänen ristintyönsä ainutkertaisesta uhrista voi pu-

hua “ihan kunnolla”201. Toiminnallisuuden voi ymmärtää niin, että yhteisön jäse-

net palvelevat ympärillään olevaa yhteisöä ja maailmaa pyyteettömästi toisiaan 

auttaen ja rakastaen. Eräs haastateltava nosti esiin ajatuksen, että kristityn voi 

erään haastateltavan mukaan tunnistaa rakkaudesta. Hän nosti esiin jo kirkkoisä 

Tertullianuksen aikaan eläneen totuuden: “Katsokaa, kuinka he rakastavat toisi-

aan!”202 Muutenkin kielenkäyttö on koskettavaa ja Jumalalle jutellaan samanlai-

sella kielellä kun Varikkomessun jäsenet puhuvat toisilleen. Tämä näkyy rukoile-

misessa niin, että esirukoilija saattaa olla mikrofonin ääressä hetken hiljaakin ja 

kuulostella mitä Jumala hänelle antaa sanoja rukoiltavaksi. Esirukoilijan toiminta 

vähentää kaavamaisuutta ja lisää Pyhän Hengen johdatukseen luottamista. Messu 

toimii hengellisen tilan päivityksenä. Haastateltavien mielestä hengellisyys ja yh-

teys Jumalaan on tärkeintä messussa. Ilman sitä messua ei koeta henkilökohtai-

seksi.  

 Rukousyhteys kristittyjen kesken on haastateltavien mukaan oleellinen osa 

seurakunnan rukouselämää. Nuoret aikuiset kokevat löytävänsä rukousyhteyden 

paremmin toisiin ihmisiin Varikkomessussa kuin aamumessussa. Toisten kristitty-

jen arvo rukouksen kannalta on haastateltavien mukaan siinä, että heidän kanssaan 
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on helpompi olla Jumalan edessä myös vaikeana aikana. Kun omasta sisimmästä 

tuntuu kaikki usko kaikonneen, voi ystävien kanssa rukoileminen luoda turvalli-

suutta ja palauttaa takaisin Jumalan yhteyteen. Rukousyhteyden emotionaalinen 

vaikutus on suuri. Haastateltaville tulee luottavainen ja rohkaistunut olo siitä, että 

yhteisön jäsenet kantavat rukouksissa toistensa asioita Jumalan eteen.  

 Joskus voi olla, että rukousosion aikana omiin vaikeisiin tuntoihin on vaikea 

päästä käsiksi. Rukoiltavat asiat saattavat olla niin suuria, että rukousosio ei riitä 

asioiden käsittelyyn Jumalan kanssa. Varikkomessussa korostetaan, että rukous-

palvelu messun jälkeen on mahdollisuus syventyä vielä omien rukousaiheiden 

äärelle. Rukouspalvelussa voi joko pyytää vain siunausta tai on mahdollisuus ta-

voittaa henkilökohtaisempi taso rukouksessa. Huonona päivänä rukouspalveluun 

meneminen on tuntunut paljon merkityksellisemmältä kuin yhteinen rukous ruko-

usosiossa. Kuvassa 6 rukouspalvelijat siunaavat rukouspalveluun tullutta seura-

kuntalaista.  

 

 
Kuva 6: Rukouspalvelun siunaaminen toteutetaan joskus alttarilta.  

 

Rukouspalvelu järjestetään pääosin kirkkosalin etuosassa messun jälkeen. Silloin 

on aikaa ja mahdollisuus pysähtyä rukoilemaan ihmisen henkilökohtaisten asioi-

den puolesta, mihin rukousosiossa ei ole tarpeeksi aikaa. Haastateltavat kokevat 

rukouspalvelun merkittäväksi rukousosion syventäjäksi. Rukouspalvelijat toivo-

vatkin, että kaikki yhteisössä ymmärtäisivät mikä mahdollisuus rukouspalvelulla 

on parantaa muuten huonona päivänä hätäiseltä tuntuvaa rukousosiota. 
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kun mä itekin oon rukouspalvelijana toiminut niin et miten se saatas niinku semmoseks että 
se ois jotenki semmonen hyvä osa sitä messua ja että sinne olis niinku ihmisillä helppo tul-
la. Ku ehkä nyt niinku ajattelee että siinä on kokeiltu aika monenlaisia erilaisia tämmösiä 
toimintatapoja et jossain kohtaa se on ollu siinä ehtoollisen aikana jossain reunassa ja sit se 
on ollu siellä messun jälkeen siellä edessä ja onks se jossain vaiheessa ollu ihan jossain eril-
lisessä tilassakin, en muista mut kuitenkin on kokeiltu monenlaisia tällasia, mut ehkä se ei 
oo löytäny semmosta selkeetä paikkaansa missä se sujuvasti menis siinä. Varmaan se on 
sellanen mihin jotenki toivoisin että löytyis sellanen jotenki parempi ratkasu että sinne ois 
ihmisten helpompi tulla ja ja ehkä se että sitä mainostettais enemmän koska mä ainakin ite 
ajattelen että se on aika tärkeetä, toki se että messussa rukoillaan niitten aiheitten puolesta 
mitä ihmisillä on niinku mielessä.203 

 

Rukouspalvelua toivottaisiin kehitettävän vielä helpommin lähestyttäväksi. Joskus 

mahdollisuus rukouspalveluun on jopa unohdettu mainita messussa. Salin etuosa 

ei ole kaikille optimaalisin paikka ja aika syventyä rukoukseen. Messun jälkeen  

messun jälkeen bändiläiset “roudaavat kamojaan”204 ja ihmiset saattavat jäädä 

juttelemaan kirkkosaliin. Tämä saattaa haitata rukoukseen syventymistä, koska 

rukoukseen hiljentymistä on vaikea tavoittaa. Parannusehdotuksena eräs haastatel-

tava puhui rukouskammiosta, jossa olisi mahdollisuus avautua vaikeistakin asiois-

ta ja ilmaista tunteitaan vapaammin.  

 Koska Varikkomessussa ystävät kohtaavat toisiaan, on henkilökohtaista 

rukouspalvelua mahdollista saada omalta ystävältäänkin messun aikana. Kun ih-

miset huomaavat, että toinen alkaa itkeä, saatetaan hänen luokseen messun aikana 

mennä rukoilemaan. Tämänkaltainen ystävien rukoustuki koetaan tärkeänä. 

 

Rukoushaasteet yhdistävät seurakunnan hengellisesti 
Rukousyhteyden syventämiseksi Varikkomessussa on erillisiä rukoushaasteita, 

joissa yhteisön jäseniä kannustetaan rukoilemaan aktiivisesti yhdessä päätetyn 

asian puolesta. Ensimmäisenä adventtina vuonna 2014 messussa havainnoidessani 

pastori Timo Pöyhönen johdatteli seurakuntaa rukoushaasteeseen.205 Tässä on 

yksi esimerkki siitä, miten Varikkomessussa suhtaudutaan rukoukseen. Jaan Pöy-

hösen puheenvuoron kolmeen osaan ja osoitan tyypillisiä piirteitä siitä, mitä ruko-

ushaaste usein pitää sisällään. Rukoushaaste on yksi tapa aktivoida seurakuntalai-

sia toimimaan ja elämään uskoaan todeksi:  
 

Nyt mä haluan sun pehmitettyyn sydämeen pudottaa semmoisen siemenen, ajatus siitä, että 
jos me käännettäis tää206 esirukoukseks, että me yhdessä ikään kuin seurakuntana rukoiltais 
Jumalan valtakunnan ilmestymistä tähän kaupunkiin ja myöskin Jumalan valtakunnan ja 
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Jumalan todellisuuden murtautumista esiin tähän meidän yhteisöön ja tähän koko Tampe-
reen seurakuntiin.207  

 

Rukoushaasteessa on monta tasoa. Tärkeää Varikkomessussa on se, että siihen 

osallistutaan sekä yksilöinä henkilökohtaisesti että koko yhteisön voimin. “Haluan 

sun” ja “seurakuntana” kuvastavat rukouksen yksilöllistä ja yhteisöllistä näkö-

kulmaa. Jumalan valtakunta on todellisuus, jota rukouksella voi tavoitella ja pyy-

tää yhä vahvemmin “ilmestymään” kaikkeen rukoilijoiden elämässä. Rukoushaas-

teessa on usein jokin keskeinen asia, jonka puolesta rukoillaan. Adventtina se oli 

Varikkoyhteisö, Tampereen seurakuntien uudistukset, koko Suomen kirkko ja 

Jumalan tahdon toteutuminen näissä kaikissa: 
 

Mulla on sellainen fiilis että Tampereen seurakunnissa on ollut paljon isoja muutoksia. Ja 
ne on semmoisia muutoksia, jossa myös tää meidän toiminta etsii uutta paikkaa ja siinä on 
iso mahdollisuus, että me astutaan jotenki harhaan ja me ei kuullakaan mitä Jumala haluais 
meidän seurakuntien tekevän tai meidän toiminnan tekevän. Sen takia mä pyydän, että lähe-
tään yhdessä rintamassa rukoileen tän seuraavan kahden viikon ajan, ennen tän syksyn vii-
meistä messua, niin lähetään rukoilemaan yhdessä, että kuullaan oikein se, mihin askelei-
siin Jumala meitä kutsuu, ja että se tulevaisuus, joka Jumalalla on meidän toiminnalle ja täl-
le meidän yhteisölle olemassa, niin se oikeesti vois tapahtua. Ja Jumalan valtakunta, Juma-
lan tahto vois alkaa murtautuun meidän porukasta vahvemmin esiin ja ylipäätään Tampe-
reen seurakunnissa. Musta jotenki tuntuu, että tää on tärkeä asia. Myös koko kirkon kannal-
ta, kaikkihan me tiedetään, että kirkko on isojen prosessien edessä. Me tarvitaan paljon pal-
jon rukousta, että me pysytään oikeassa kurssissa. Sitoudu tän kahden viikon aikana rukoi-
lemaan pikkusen enemmän tän meidän toiminnan ja seurakunnan puolesta ja tän kaupungin 
puolesta. Katotaan, minkälaisia ihmeellisiä asioita Jumala tekee. Me saadaan pysyä siinä 
kurssissa, mihin meitä kutsutaan.208  

 

Rukoushaasteen lopuksi kättä nostamalla pyydetään vielä konkreettisesti ilmaise-

maan sitoutuminen haasteeseen. Kun toisten edessä johonkin lupautuu, on vaike-

ampaa jättäytyä siitä pois. Myös konkreettisesti käsien näkeminen ympärillä voi 

olla rohkaisu yhtyä myös itse haasteeseen syvällisemmin ja sitoutuvammin.   
 

Nyt mä amerikkalaisesti nostan kättä. Älä nyt ota tätä paineena, jos sä et oo varma haluaks 
sä sitoutua, niin oo ihan rauhassa. Mut jos sust tuntuu, että tää, mitä mä just sanoin, nii se 
koskettaa sua tai sä koet sen tärkeänä rukoushaasteena, niin mä pyydän: nosta käsi sen mer-
kiksi, että sä lupaat seuraavan kahden viikon aikana jollain tavalla, ite saat päättää, että mi-
ten kantaa Jumalan eteen erityisesti tätä meidän toimintaa, Tampereen seurakuntia ja tätä 
meidän yhteisöä. Okei, ne jotka vapaasti haluavat sitoutua tähän haasteeseen, niin nostakaa. 
Jes! Kiitos tosi paljon. Mä uskon, että tää on tosi tärkeä asia ja mä en osaa nyt tätä tän pa-
remmin selittää. Okei viedään tää kaikki nyt rukoukseen ja tunnustetaan samalla meidän 
synnit ja pyydetään niitä anteeks ja pyydetään Jumalaa puhdistamaan meidät.209 
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Tämä rukoushaaste on vain yksi esimerkki siitä, miten Varikkomessussa rukoil-

laan. Rukoushaasteiden lisäksi Timo Pöyhönen kutsuu ja kasvattaa Varikkomes-

sun nuoria aikuisia erityisesti karismaattiseen ja henkilökohtaiseen rukoilemiseen.  

 Eräänlaisena rukoushaasteena Varikkomessussa on myöskin Varikkomessun 

rukouselämää korostava messun ulkopuolella järjestettävä “Rukoustykki”210, jossa 

osa yhteisön jäsenistä kokoontuu rukoilemaan yhteisön puolesta. Rukoustykkiin 

kutsutaan kaikkia Varikkomessussa käyviä rukoilemaan aktiivisesti yhteisön kan-

nalta tärkeiden asioiden puolesta. Tätä eräs haastateltava pitää “todella merkittä-

vänä asiana”211. Tämä rukousyksikkö koetaan yhdeksi tärkeimmistä asioista mes-

suyhteisön toiminnassa.  Vaikka Varikolla onkin oma rukousyksikkönsä, kuuluu 

yhteisön puolesta rukoilu haastateltavien mukaan kaikille yhteisön jäsenille. Yh-

teisön puolesta rukoilemiseen haastetaan kaikkia yhteisön jäseniä.  

 Yhteisön rukouselämän kannalta Varikkomessun rukousosio on tärkeä, mut-

ta yksilön rukouselämän kannalta messussa toteutettava rukous on siitä vain pieni 

osa. Tarkentaessa haastateltavalle, että olisin kiinnostunut erityisesti rukousosion 

kokemuksista, hän vastasi kysymyksellä: ”Mitä siitä voidaan sanoa, koska se on 

niin minimaalinen osuus Varikkoa, meidän yhteisöä”212. Hänen mielestään Varik-

komessun rukousosio ei millään tavalla riitä ihmisen hengelliseen hoitamiseen. 

Rukousosion yhteisöllisyys ja messun yhteisöllisyyden rakennus tähtää paljon 

laajemmalle. Yhteisöllisyyden keskus on messun ulkopuolella. Myös rukouselä-

mää haastetaan laajentamaan arjen keskelle. Haastateltavien mukaan tämä on hy-

vä asia.   

5.2 Yksilönä yhteisössä 

Ilmaisun monipuolisuus 
Varikkomessun rukousosiossa on havainnoinnin perusteella monenlaisia toisistaan 

poikkeavia tapoja rukoilla.213 Messua havainnoidessa oli nähtävissä sekä karis-

maattista eloisaa rukoilua että rauhallista penkissä hiljentymistä.214 Rukousilmai-

sun näkökulmasta monipuolisen yhteisön keskellä rukoileminen haastaa yksilöt 

pohtimaan omaa suhdettaan omiin ja toisten yhteisön yksilöiden rukoustapoihin. 

Yksilöiden rukousilmaisuvariaatioiden kirjo on suurimmillaan ylistysosiossa, jon-

ka aikana yksilöt osallistuvat hyvin eri tavoin. Toiset seisovat paikallaan kädet 
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puuskassa, toiset heiluttelevat käsiään ja toiset ”jammailevat”215 musiikin tahdissa 

osa yksilöistä osallistuu  kädet puuskassa paikallaan olemisesta seisomiseen, käsi-

en heilutteluun ja “musiikin tahtiin jammailuun”216. Haastateltavat korostavat, että 

rukousyhteyden ei tarvitse tarkoittaa rukoustapojen samankaltaisuutta rukoilemi-

sessa. Tärkeä asia Varikkomessun rukousosiossa on, että erilaisinakin on mahdol-

lista rukoilla yhdessä. Haastateltavilla on kokemuksia muista uskonnollisista yh-

teisöistä, joissa on suurempi ryhmäpaine toimia tietyllä tavalla.  
 

Joku tykkää seistä ja jotkut nostaa kädet pystyyn ja joku saattaa heilutella jotain nauhoja 
siellä. Toiset taas istuu paikoillaan, jököttää kädet puuskassa koko ylistysosion ajan ja se on 
tavallaan yhtä fine, mutta tavallaan se, mikä sen ehkä erottaa jostain vapaiden suuntien ju-
tusta, on se, että sä sä voit olla näin tai näin, ei tarvi kokee minkäänlaista painetta olla jotain 
jollakin toisella tavalla.217 
 

Esimerkki osoittaa, että Varikkomessun rukousilmaisussa on vaikutteita vapaiden 

suuntien rukoilemisesta. Erona vapaisiin suuntiin on kuitenkin se, että Varikko-

messussa ei ohjata kaikkia johonkin tiettyyn rukouksen muottiin ja toimintaodo-

tusten alle. Ihanteena on, että jokainen olisi rukouksessaan aidosti läsnä, eikä ru-

kouksessa tarvitsisi esittää muille mitään. Rukousosiossa osa heittäytyy elämään 

rukousta koko kehollaan, mutta osa istuu hiljaa paikallaan rukousosiossa. Haastat-

teluiden perusteella Varikkomessun rukoilijat jakautuvat kolmeen ryhmään ruko-

ustapojensa perusteella. Nimesin nämä kolmea joukkoa maltillisiksi rukoilijoiksi, 

karismaattisiksi rukoilijoiksi sekä karismaattismaltillisiksi rukoilijoiksi.  

 Maltilliset rukoilijat osallistuvat rukousosioon rauhallisesti omaan rukous-

yhteyteensä keskittyen ja hiljentyen.218 He eivät koe tarvetta ilmaista rukousta 

kehollisesti mitenkään. He kokevat oman tapansa rukoilla hyväksi itselleen, eivät-

kä halua muuttaa toimintatapaansa. Joskus he saattavat häiriintyä ja ärsyyntyä 

Varikkomessun rukousosion karismaattisuudesta. Heistä tuntuu vieraalta itse 

“tehdä karismaattisuuteen kuuluvia maneereja ja ylistyksen stereotyyppisiä liik-

keitä”219 eli seisoskella ja heilutella käsiä laulujen aikaan. He eivät myöskään sei-

so esirukouksen aikana, vaan istuvat penkissä omalla paikallaan. Eräs haastatelta-

vista oli sitä mieltä, että jos ylistyksessä mennään liikaa sanojen mantramaiseen 

toisteluun, se voi se tuntua häiritsevältä.220 Karismaattista rukoilua vieroksuvat 

saattavat hätkähtää äärilaitojen tunteenpurkauksia. Maltilliset rukoilijat saattavat 
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katsoa paheksuen, jos jonkun toiminta rukousosiossa tuntuu “menevän yli”221. 

Reaktio voimakkaaseen ilmaisuun on aluksi negatiivinen, mutta koska siihen on 

jo totuttu Varikkomessussa, sitä pyritään ymmärtämään. Eräs maltillisista rukoili-

joista kuvasi kokemustaan Varikkomessun rukousosiosta seuraavasti:  

 
Mää laulan, koska mä haluun yhtyä siihen ylistykseen jollain tavalla. En mä nouse seiso-
maan. Ei siinä kohtaa ees välttämättä aina jaksais seistä. Mut et niinku, sillee et niinku sy-
dän kun auki on, nii voi olla sydän auki siinä silleen Jumalalle ja voi niinku laulaa siinä sy-
dämensä kyllyydestä, että voi kun on kivaa. Et ollaan niinku täällä yhdessä Jeesuksen ni-
messä ja sitte lauletaan. Että mulle ehkä se laulu mun ylistystapa.222 
 

Esimerkissä haastateltava kuvaa tarvettaan kuitenkin osallistua ylistysosioon 

omalla tavallaan. Ylistys on myös maltillisille rukoilijoille muodostunut Varik-

komessussa tärkeäksi, vaikka siihen ei tarvitsekaan osallistua koko kehollaan.  

 Karismaattisista rukoilijoista suurin osa välttelee paikallaan olemista ruko-

usosion aikana. Heistä suurin osa nousee heti ylistysosion aluksi seisomaan ja heti 

ensimmäisen ylistyslaulun aikana he saattavat alkaa nostella käsiään ylistysasen-

toon. He pitävät ylistysosiota tärkeimpänä osiona Varikkomessun rukousosiossa. 

Karismaattisia rukoilijoita ärsyttää se, että maltilliset rukoilijat eivät heittäydy 

rukoukseen täysipainoisesti mukaan. Yksi karismaattisista rukoilijoista kuvasi 

turhautumistaan maltillisten rukoilua kohtaan seuraavasti: 

 
[…] ”miksei noi ny tajuu tätä, miks ne ei vois ikinä ees kokeilla nousta seisomaan” –
tyyliin, nii kokeilkaa ees joskus, nii voitte joskus tietää, että mimmosta se olis.223 
 

Haastateltava on turhautunut siihen, että hänen mielestään osa Varikkomessussa 

käyvistä ei edes yritä oppia ilmaisullisesti rikasta rukoilutapaa. Ilman kokeilemista 

ei haastateltavan mielestä voi tietää miten hienosta asiasta rukoukseen täysipai-

noisesti heittäytymisessä on kyse.  

 Kolmas ryhmä karismaatismaltilliset rukoilijat ovat kahden aikaisemman 

ryhmän välimuoto. Suurin osa heistä saattaa fiiliksestä riippuen toisella kertaa 

rukoilla maltillisemmin ja toisella kertaa heittäytyä ylistämään vapaasti koko ke-

hollaan. Tähän ryhmään kuuluu paljon niitä yksilöitä, jotka kokevat, että voima-

kas ylistäminen ei ole ollut heille luontevaa, mutta koska yhteisössä rukoillaan 

voimakkaita ilmaisutapoja käyttäen he kokevat mahdolliseksi tulevaisuudessa 

löytää ilmaisullisen rukouksen omaksi rukoustavakseen. Eräs hieman ujo haasta-

teltava koki, että joskus hänet vallannut suuri kiitollisuus Jumalaa kohtaan on saa-
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nut aikaan sen, että hän on ylistysosion aikana noussut seisomaan. Tavallisesti hän 

on mieluiten istunut kädet puuskassa penkissä. Karismaattismaltilliset rukoilijat 

ovat sitä mieltä, että toisten toiminta vaikuttaa myös omaan toimintaan. Heidän 

mielestään yksilö voi kasvaa yhteisön avulla rukoilijana, sillä yhteisössä näkee 

monenlaisia rukoustapojen variaatioita. Toisilta voi oppia erilaisia rukoustapoja, 

vaikka niitä ei toteuttaisikaan täysin identtisinä muiden tapoihin verrattuna al-

kaisikaan täysin matkimaan. Eräs karismaattismaltillisista rukoilijoista kuvasi 

tuntojaan Varikkomessun rukousosion ilmaisusta seuraavasti:  

 
Se ei oo mulle kauheen luontevaa silleen tai rempseästi ylistää, nii jotenki sillee et se on ol-
lu semmonen henkisen kasvun paikka myösi itelle, että opetella sitä omaa tapaa ylistää ja 
jotenki sitä myös että mikä on mun mielestä kauheen hieno asia että Varikolla on se vapaus 
tehdä se ylistäminen istumalla penkissä paikallaan tai seisomalla tai nostamalla käsiä tai 
tanssimalla tai mitä tahansa nii jotenki sitä, että siinä on jotenkin hyvä edellytys sille että 
siellä on niinku vapaus löytää se oma tyylinsä […]224 
 

Esimerkissä haastateltava osoittaa, kuinka hän kokee oppineensa Varikkomessus-

sa rukoilemisesta paljon. Toisten ilmaisu auttaa hänen mukaansa myös omaa il-

maisua. Kokeneiden ylistäjien voimakas ilmaisu rukouksessa saattaa saada karis-

maattismaltillisetkin rukoilijat osallistumaan intensiivisesti ja ilmaisullisesti ruko-

ukseen. Eräs haastateltavista kertoi, että hän itse haluaa olla keskiarvossa siinä 

toiminnassa, mitä Varikkomessussa on. Koetaan, että mitä laajempi skaala ruko-

usvariaatioita yhteisössä on, sitä vapaammin yhteisössä voi olla oma itsensä. Kos-

ka rukouksesta halutaan löytää omaa tyyliä ja pyritään olla ottamatta liikaa vaikut-

teita muilta, on yhteisön kanssa toimiminen joskus haastavaa. Haastateltavat halu-

aisivat olla sitä, mitä ovat luontevasti, eikä vain olla toteuttamassa jotakin toimin-

tamallia.  

 Varikkomessun rukousosio pitää sisällään avointa ilmapiiriä toisten rukous-

ilmaisua kohtaan. Koska kaikkien yhteisön yksilöiden tulee hyväksyä toisten tavat 

rukoilla Varikkomessussa, on jokaisella oikeus rukoilla omalla tavallaan. Toisen 

toimintaa ei saa halveksia ja aliarvioida, vaan sitä tulee kunnioittaa. Haastateltavat 

korostavat, että monenlaisille rukoustavoille tulee olla tilaa, sillä ihmiset pitävät 

eri asioista rukoilemisessa. Tärkeänä kantavana arvona Varikkomessussa on se, 

että jokaisen tulisi saada olla oma itsensä myös ilmaisun näkökulmasta. Haastatel-

tavat eivät koe monipuolisia rukoilutapoja uhkaksi rukoilulle, vaan ne koetaan 

rikkaudeksi. Yksilön kannalta kaikista tärkein asia rukouksessa on omalta tuntu-

van luontevan rukoustavan löytäminen. Mikäli rukoillessa alkaa tuntua siltä, että 
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omassa rukouksessa toteutetaan vain toisten rukousmalleja, eivätkä rukoilutavat 

tunnu enää luontevilta, on haastateltavan mukaan omaa toimintaa pysähdyttävä 

miettimään. Toisten matkiminen ilman omaa hengellistä kokemusta on erään 

haastateltavan mukaan “lopulta huono motivaattori jatkaa toimintaa”225 samalla 

tavalla jatkossa. Varikkomessussa kannustetaan siihen, että kukin seuraisi omia 

tuntemuksiaan, omaa olotilaansa ja omaa luontevaa rukoiluaan. Vain sitä kautta 

voi löytää oman tyylinsä rukoilla.  

 Varikkomessussa toisten ilmaisua tarkkaillaan. Toisten haastateltavien mie-

lestä tarkkailu on aktiivista, toisten mielestä muiden toimintaa ei katsella, vaikka 

siitä ollaan tietoisia. Toisten toiminnan vertaaminen omaan toimintaan on myös 

haastateltavien mukaan tervettä. Varikolla pitkään käyneet tuntevat jo varsin hy-

vin kuka toimii milläkin tavalla rukoillessaan. Tarkkailu johtaa positiivisessa mie-

lessä siihen, että kun kokeneet karismaattiset rukoilijat heittäytyvät täysillä rukoi-

lemaan, voi se vapauttaa myös ujoja penkissä istujia ilmaisemaan rukoustaan mo-

nipuolisemmin. Ylistämisessä tätä kautta voi siis yhdistää yhteisöllisyyden ja ju-

malasuhteen. Toisten tarkkailu ei johda Varikkomessussa kyräilyyn ja selän taka-

na puhumiseen, vaan erilaiset rukoilijat keskustelevat Varikolla toistensa kanssa. 

Eräs haastateltava kertoi itse kuuluvansa “istujien joukkoon”226 mutta hän on 

ymmärtänyt, että ne jotka seisovat kokevat sen luontevaksi ja omaan toimintaan 

positiivisesti vaikuttavaksi. Haastateltavat korostavat, että ylistämisessä oleellista 

ei ole istuminen ja seisominen, vaan Jumalan kohtaaminen. Negatiivisessa mieles-

sä tarkkailu johtaa siihen, että tarkkailijan rukouselämä häiriintyy. Aina toisten 

rukouksen ilmaisutavat eivät miellytä kaikkia yhteisön jäseniä. Haastateltavien 

mukaan monipuolisesta rukoilusta voi olla se haitta, että rukoileminen saattaa tun-

tua hankalalta, jos vieressä oleva ilmaisee rukoustaan omaan rukoustapaan nähden 

täysin poikkeavalla tavalla. 

 Vaikka tietyllä tapaa Varikkomessussa korostetaan vapautta olla oma itsen-

sä ja ilmaista rukoustaan haluamallaan tavalla, kertovat haastateltavien kommentit 

myös rajoituksista ilmaisuun liittyen. Haastateltavat kertoivat paljon asioista, joita 

he saavat toteuttaa Varikkomessussa, mutta esille nousee myös asioita, joita josta-

kin syystä Varikkomessussa ei voi tehdä. Tärkeäksi rajoitukseksi nousee toisten 

häiritsemisen kielto. Vaikka periaatteessa yksilöillä on lupa olla oma itsensä, on 

yhteisön toisetkin yksilöt otettava huomioon. Eräs haastateltava kertoo, ettei Va-
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rikkomessussa ole tilaa kaikelle sille vapaudelle, mitä ylistäminen hänelle tarkoit-

taisi täydessä mitassaan. Hän kertoo kokemuksistaan seuraavasti:  

 
[…] itse saattaa ylistää jossain luonnossa vähän tanssahdellen tai jossain kotona tai näin. 
Että se on myöskin ittelle ylistämistä. […] messussa ei oo mahdollisuutta siihen kaikkeen 
vapauteen vaikka nyt tuntuis siltä että haluais kirmata ja juosta.227 

 

Varikkomessun toisten häiritsemisen “kieltoa” ei ole kirjoitettu mihinkään sääntö-

kirjaan. Kielto on jokaisen yksilön mielessä oleva asenne Varikkomessun rukous-

osiossa toimimisen taustalla. Varikkomessussa se vaikuttaa toimintaan niin, että  

ujoudestaan johtuen haastateltava saattaa “kirmata ja juosta”228 ja tanssahdella 

luonnossa ja kotona Varikkomessua vapautuneemmin ylistäessään. Muutenkaan 

Varikkomessun puitteet eivät aina mahdollista täysin optimaalisia oloja oman ru-

koustavan toteuttamiseen. Osa haastateltavista toivoisi, että bändien volyymitasot 

olisivat nykyistä voimakkaammat, jotta rukousosiossa voisi laulaa rohkeammin ja 

kovempaa. Koska näin ei kuitenkaan Varikkomessussa tehdä, on voimakkaiden 

laulajien luovuttava voimakkaasta laulusta Varikkomessussa, jotteivät he häiritsisi 

liikaa toisten rukouskokemusta.  

 

Tunteiden ilmaisu Varikkomessussa 
Tunteet ja niiden ilmaiseminen on messussa haastateltavien mukaan sallittua. 

Haastateltavat pitävät tunteiden ilmaisua tärkeänä uskonnollisen kokemukselli-

suuden näkökulmasta. Haastateltavien kokemus on, että messussa on saanut olla 

sillä “fiiliksellä”, mikä kulloinkin yksilöllä on. Kun joku ilmaisee tunteensa, se 

mahdollistaa myös tunteiden tarttumisen. Tällöin myös omat “elämän lukot saat-

tavat murtua”229.   

 Yhteisöllisyydellä on haastateltavien mukaan suuri vaikutus tunteiden ilmai-

sun kannalta Varikkomessussa.  Haastateltavien mukaan yhteisöllisyys lisää tun-

teiden ilmaisun mahdollisuuksia ja avautumista myös tunteellisesti messun ruko-

usosiossa. Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että tutuille ihmisille on tun-

temattomia ihmisiä helpompaa ilmaista omia tunteitaan. Haastateltavat kritisoivat 

kirkkojen aamumessuja, joissa ei tunne toisia seurakuntalaisia. Tämä johtaa sii-

hen, että messussa ei tule välttämättä oikeasti kerrottua kenellekään, miltä todella 

tuntuu. Messusta tulee haastateltavien mukaan rituaalin seuraamista, johon ei itse 
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pääse heittäytymään sisälle. Varikkomessussa tutustuttamalla ihmisiä toistensa 

kanssa on pyritty vastaamaan juuri tähän haasteeseen. 

Varikkomessun rukousosioon luotu emotionaalinen kaari saattaa vaikuttaa 

tunteiden ilmaisuun messussa. Rukousosio alkaa vakavoitumisella synnintunnus-

tuksen yhteydessä. Haastateltavat nostivat synnintunnustuksen yhteydessä myös 

ahdistuksen tunteita, joista siirrytään synninpäästön vapautumisen kautta iloiseen 

kiittämiseen, ylistämiseen ja yhteiseen rukoilemiseen. Rukousosion aikana tuntei-

den kirjo on suuri. Synnintunnustuksen aikana saatetaan kokea pelkoa ja epäilystä 

siitä antaako Jumala todella anteeksi. Synninpäästö tuo helpotuksen kun “nyt tuli 

ihana se taas se tuttu synninpäästö, että asia on näin, että nyt se taas kerran mulle 

vakuutettiin”230. Tässä helpotuksen tilassa on helpompaa ylistää. Ylistystä myös 

pohjustetaan sanallisesti yhteisössä. Koska synnit on annettu anteeksi “saadaan 

iloita ja ylistää, et meidän taakat on otettu pois”231. 

Haastateltavien mukaan joskus emotionaalisen kaaren seuraaminen onnistuu 

ja joskus ei. Eräällä haastateltavalla oli kokemus, että hänen tunteensa saattavat 

mennä rukousosion emotionaalisen kaaren kanssa täysin eri järjestyksessä. Joskus 

taas kaari vaikuttaa enemmän omiin tunteisiin. Huono fiilis saattaa kadota ylistyk-

sessä virkistyessä. Varikkomessun vapaa ilmapiiri olla siten, miten hyvältä tuntuu, 

mahdollistaa myös emotionaalisesta kaaresta irtautumisen: 

 
[…] kaari ja tunnetilat voi mennä ihan eri järjestyksessä ja siinä luodaan se mahdollisuus 
että eri kohdissa ja myöskin ne on niitä hetkiä missä voi hiljentyä omaan rukoukseen ja 
vaan olla, että ei ole pakko nousta seisomaan ja hillua siellä kädet ylhäällä.232 
 

Haastateltavan mukaan messussa on luotu mahdollisuus ottaa vapauksia rukous-

osioon osallistumisessa. Toisaalta joskus on hyvä heittäytyä emotionaalisen kaa-

ren mukaan. Messun rukousosiossa tunteisiin ja mukaan tempautuminen saattaa 

erään haastateltavan mukaan auttaa ymmärtämään, että oma tilanne elämässä ei 

olekaan niin huono, kuin oli kuvitellut. Asiat “loksahtavat tärkeysjärjestyk-

seen”233. Tällöin rukousosion yhteinen emotionaalinen kaari on saanut vapautettua 

ja virkistettyä yksilöä.  

Yleisimpiä haastateltavien esille nostamia tunteita Varikkomessun rukous-

osiossa ovat iloisuus ja surullisuus. Haastateltavien kokemus on se, että messussa 

on usein riemullinen ja iloinen tunnelma. Messuun kokoontuu todella paljon iloi-
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sia ihmisiä. Tullessaan messuun, he ovat jo valmiiksi myötämielisiä ja positiivi-

sella mielellä. Tämä mahdollistaa iloisen “yhteismeiningin”234 syntymisen Varik-

komessussa. Messussa on tilaa myös surullisuudellekin, mutta iloisuus on vallit-

sevampi tunne. Iloisen yhteismeiningin negatiivisena vaikutuksena voi olla se, 

että se saattaa “hankaloittaa tunteilua”235. Eräs haastateltava kertoi, että joskus 

omat tunteet on joutunut “tukahduttamaan iloisen ilmapiirin alle”236. Surullisuus, 

synkkä ja huono olo esimerkiksi omasta elämäntilanteesta johtuen saattaa aiheut-

taa ulkopuolisuuden tunteen messussa. Joskus erään haastateltavan mukaan mes-

susta jää sellainen surullinen olo, että omien tuskien ja kipujen kanssa ei pysty 

olemaan osa messun rukousosiota. Vaikka haastateltavien mukaan messussa on 

lupa itkeä jopa voimakkaasti, eivät monet haastateltavista koe luontevana voima-

kasta itkemistä messun rukousosion aikana. Itkeminen on ryhmän keskellä vaike-

aa. Penkissä istuessa “kyynel tai kaksi”237 eivät haittaa, mutta mikäli enemmän 

alkaa itkettää, hakeudutaan sivuun itkemään. Haastateltavat kuitenkin muistutta-

vat, että itku ei ole aina merkki surullisuudesta. Jotkut saattavat itkeä messussa 

helpotuksen itkua.  

5.3 Yhteisön yhteisöllisyys 

Sosiaalisuus yhteisön kantavana voimana 
Sosiaalisuus ja yhteisöllisyys ovat Varikkomessun rukousosiossa tärkeässä roolis-

sa. Haastateltavat korostivat, että hengellisen ravinnon saamisen lisäksi tärkein 

syy osallistua Varikkomessuun ovat kaverit. Ystävien tapaaminen ja yhteisölli-

syys ovat asioita, joita jokainen haastateltava nosti messusta esille Varikkomessun 

tärkeimpinä asioina. Erään haastateltavan mukaan “koska yhteisöllisyys on Va-

rikkomessussa prioriteetti”238, myös rukousosio toteutetaan yhteisöllisyyden nä-

kökulmasta. Vaikka joskus messun hengellinen anti ei koskettaisikaan niin erään 

haastateltavan mukaan jopa yksi mukava kohtaaminen voi luoda merkityksellisen 

hyvän olon.  

 Sosiaalisuuden kannalta tärkein syy yhteisöllisyyden kasvuun on ihmisten 

aito kiinnostus tutustua toisiinsa. Haastateltavien mukaan Varikkomessun kävijät 

ovat innokkaita tutustumaan uusiin ihmisiin. Sosiaaliset kanssakäymiset toimivat 
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positiivisina yhteishengen luojina. Eräs haastateltavista kuvasi tutustumisesta toi-

siin ihmisiin Varikkomessussa seuraavasti: 

 
[…] kyllä mä haluan tutustua ihmisiin. Kyl mä olin siinä kattellu ku se tehtävä annettiin, et-
tä kehen mä voisin oikeesti mennä tutustumaan, että kuka täällä on semmonen tyyppi et on 
suurinpiirtein samaa ikää et vois mennä sillee niinku tutustumaan.239 
 

Varikkomessussa on paljon ihmisiä, jotka ovat innokkaita tutustumaan toisiinsa. 

Haastateltava on erityisesti kiinnostunut tutustumaan itsensä ikäisistä yhteisön 

jäsenistä. Kokemus siitä, että saattavat olla samassa elämäntilanteessa lisää intoa 

tutustumiseen. Koska Varikkomessussa on paljon tutustumisesta innostuneita ih-

misiä voi tutustuminen helposti johtaa ystävystymiseen ja syvään yhteyteen uu-

sienkin ihmisten kanssa. Yhteisöllisyyttä rakennetaan messussa määrätietoisesti 

myös tutustuttamalla ihmisiä toisiinsa. Tutustuminen koetaan tärkeäksi sekä ystä-

vystymisen takia, että välinearvollisesti yhteisön rakentamisen näkökulmasta.  

 Uusiin ihmisiin tutustuminen koskee kaikkia Varikkomessussa käyviä. Va-

rikkomessuun on perustettu erillinen tervetulotiimi, jonka tehtävä on messun alus-

sa toivottaa kaikki messuun tulevat tervetulleiksi, sekä huomioida uusia ihmisiä 

messussa. Tervetulotiimiläisillä on missio kohdata uusia messukävijöitä, jotta 

jokainen messussa oleva voisi kokea olonsa tervetulleeksi ja kotoisaksi ja voisi 

löytää yhteyden Jumalaan paremmin. Vaikka tervetulotiimiläiset  pyrkivät koh-

taamaan ihmisiä aidosti koetaan tervetulotoivottaminen haastateltavien mukaan 

joskus teennäiseksi. Tervetulotiimin lisäksi jokaista yksilöä kannustetaan tutustu-

maan uusiin messukävijöihin ja luomaan yhteisöllistä ilmapiiriä Varikolle. Naapu-

ria kehotetaan kättelemään ja tervetulotiimi etsii messussa yksin istuvia yksilöitä 

ja ottaa heihin kontaktia. Uusien kävijöiden huomioiminen koetaankin kaikista 

hankalimmaksi asiaksi yhteisöllisyyden rakentamisessa. Haastateltavat ymmärtä-

vät huolen uusien messukävijöiden sosiaalisuudesta messussa. Hänen mielestään 

yhteisöllisyys on jopa niin keskeisessä osassa Varikkomessua, että messun ruko-

usosiosta “ei voi saada itselleen mitään”240, jos ei ole sosiaalisessa kanssakäymi-

sessä toisten messukävijöiden kanssa Haastateltavat korostavat, että messuun saa 

kyllä osallistua myös yksin, mutta sosiaalisuuteen kannustetaan, sillä se koetaan 

tärkeäksi elementiksi Varikkomessussa. Ihmisten tervetulleeksi toivottaminen 

kuuluu kaikille yhteisön jäsenille.  
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 Yhteisön rakentamiseen sitouttaminen tuntuu taakalta niistä haastateltavista, 

joilla ei ole samanlaista yhteisönrakennusmissiota. Heille saattaa tulla jopa sellai-

nen olo, “että tulee mieli poistua paikalta kokonaan”241. Taakka vaikeuttaa myös 

Jumalan kohtaamista messussa. Sitouttaminen uusien ihmisten tutustumiseen häi-

ritsee myös haastateltaville tärkeää vapauden tunnetta messussa. Osa haastatelta-

vista haluaisi Varikolla osallistua vain messuun eikä toimia yhteisön rakentajana. 

Eräs haastateltava kertoi messukokemuksestaan, jossa messun alussa yhteisön 

jäsenet laitettiin istumaan täysin uusien tuttavuuksien viereen. Hän joutui pois 

poikaystävänsä vierestä ja koki sen harmittavana asiana. Hän toivoikin, että vas-

taavanlaisia yhteisöllisyysprojekteja ei paljoakaan harrastettaisi ja kuvasi harmit-

tavia tuntojaan seuraavasti:  
 

Mut jotenki, että ei sen pitäis olla sellastakaan, että ne jotka on päässy Varikolle hyvin si-
sälle, niin niitten pitäis heti olla niitä, jotka sitten niinku tavallaan hajoaa etsimään niitä uu-
sia ihmisiä, joita vois liittää siihen porukkaan. Koska mä ainakin koen, että musta on kiva 
mennä sinne messuun ja istua siellä, olla siellä omien ystävien kanssa, nauttia siitä Jumalan 
läsnäolosta niiden kanssa, eikä se että mun pitäis heti ruveta suorittaan ja niinku ettimään 
lisää jäseniä meille, jokka tulee sinne.242 
 

Esimerkissä haastateltava kertoo siitä, kuinka yhteisöllisyyden rakentaminen ei 

tunnu mieluiselta tehtävältä. Usein tutustuttamista ja yhteisöllisyyden rakennusta 

toteutetaan niin, että kaikkia kannustetaan juttelemaan ihmiselle, jolle ei ole kos-

kaan ennen jutellut. Tämä mahdollistaa yhteisön kasvamisen.  

Yhteisöllisyyden rakentamisen yhtenä keinona on rohkaista yhteisön jäseniä 

vastuutehtävien tekemiseen. Vastuutehtävistä kiittäminen koetaan myös tärkeäksi. 

Vaikka muusikot ja puhujat ovat messussa eniten esillä, on haastateltavien mu-

kaan yleinen ajatus se, että kaikki palvelutehtävät ovat arvokkaita. Varikolla on 

tapana kiittää myös pienemmistä näkymättömämmistä vastuutehtävistä. Eräs 

haastateltava kuitenkin toivoi, että hiljaisiakin “näkymättömiä” kävijöitä rohkais-

taisiin enemmän ja nostettaisiin esiin.243 Ihmisiä kannustetaan tuomaan omia vah-

vuuksiaan esiin luovallakin tavalla Varikkomessussa. Haastateltavat kokevat, että 

vastuutehtävien tekeminen lisää myöskin sosiaalisuutta ihmisten välillä messun 

aikana.  

Vaikka ihmisiin otetaan sosiaalisesti yhteyttä on tutustumisessa vastuu myös 

uusilla messukävijöillä. Haastateltavien mukaan jotkut uudet kävijät ovat joskus 

valittaneet sitä, että Varikkomessun sisäpiiri ei ole ottanut heitä mukaan yhtei-
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söön. Varikkomessun yhteisöllisyyden rakentamisesta huolimatta messuissa käy 

ihmisiä, jotka kokevat jäävänsä yhteisössä ulkopuolisen rooliin. Haastateltavat 

vastasivat kritiikkiin niin, että jokaisen uuden ihmisen tulee myös ottaa itse vas-

tuusta tutustumisesta. Eräs haastateltava kuvasi turhautumista passiivisiin uusiin 

messukävijöihin:  
 
Yhteisöllisyyden rakentaminen ihmisten välille ei ole aina helppoa. Siinä mä koen että siina 
on sitte itelläkin vastuu. Että kun mä meen johonki uuteen paikkaan nii en mä voi olettaa 
että ihmiset tulee heti mun luokse että kyllä mun itekin pitää olla aktiivinen ja tulla vastaan  
siinä.244 
 

Haastateltava kritisoi Varikkomessun aktiivisten kävijöiden arvostelijoita siitä, 

että he eivät itse ole ottaneet tarpeeksi itse vastuuta tutustumisesta. Molemmin-

puolisen yhteyden syntymiseen tarvitaan aina vähintään kaksi ihmistä.  

 Yhteisön yhteisöllisyyspyrkimyksiä ohjaa myöskin ajatus Varikkomessusta 

Jumalan perheenä, joka kokoontuu messussa yhteen. Kaikki Jumalan lapset pyri-

tään ottamaan rakkaudella mukaan toimintaan.  Yhteisöstä pyritään luomaan “seu-

rakuntaperhe”245, jossa kenelläkään ei ole ulkopuolinen olo. Tämä yhteenkuulu-

vuuden tunne on haastateltavien mielestä harvinaisuus luterilaisessa kirkossa. 

Haastateltavat kokevat, että Varikko on tutulta ja turvalliselta tuntuva yhteisö. 

Monet Varikkomessussa käyvät ovat kiintyneitä Varikolla olevaan yhteisöön ko-

kevat olevansa osa suurta perhettä. Varikon yhteisöllisyys koetaan tarpeelliseksi 

nykyajan keskellä, koska siitä saa tasapainoa elämään.  

 
Sehän oli sellanen ihanne että se yhteisöllisyys tulis osaks arkea. Että se ei olis vaan mes-
sussa vaan se olis luonnollista. […] yksinäisyys on aikamoinenkin ongelma, tää tarjoaa 
myös ratkaisua sellaiseen ongelmaan.246  
 

Esimerkissä haastateltava kertoo postmodernin ajan haasteesta, jossa ihmiset ko-

kevat jäävänsä yksin. Varikkomessussa Ihmiset “vetävät yhtä köyttä”247, toimivat 

toistensa tukiverkostona elämässä ja rohkaisevat toisiaan. Seurakunta on ruumis 

jonka yksilöt rohkaisevat elämässä “ulalla olevia”248 toisia yksilöitä ja rukoilevat 

toistensa puolesta. Haastateltavat kokevat rukousosion Jumalan perheen hengelli-

sen yhteyden näkökulmasta tärkeänä osana Varikkomessua.  

Yhteisöllisyyden rakentaminen on suuri jatkuva prosessi joka herättää pal-

jon ajatuksia haastateltavissa. Eräs haastateltava harmitteli, että Varikkomessussa 
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ei ole vielä yhtä suurta yhteisöä “vaan se koostuu pienistä porukoista”249. Yhtei-

söllisyyden kokeminen lähtee haastateltavien mukaan pienessä porukassa yhtey-

den löytämisestä. Tämän avulla myös messussa on helpompaa kokea yhteyttä toi-

siin ihmisiin. Messun erityisarvo on siinä, että kaikki yhteisön jäsenet ovat siinä 

kokoontuneena yhteen. Haastateltavien unelma tulevaisuudesta Varikkomessun 

yhteisöllisyyden kannalta on se, että yhä useampi Varikkomessussa käyvä tuntisi 

toisensa. Koska Varikkomessuun tulee lähes joka messuun uusia kävijöitä on yh-

teisön yhteisöllisyyden rakentaminen haastateltavien mukaan loputon prosessi. 

Aina riittää uusia ihmisiä joihin voi tutustua. Sosiaalisuus ja yhteisöllisyyden ra-

kennus on niin tärkeä prosessi, että sitä pidetään yhtenä tärkeimmistä asioista Va-

rikkomessussa.  

Varikkomessu on yhteisö, jonka toiminta ulottuu messun lisäksi paljolti ar-

jen keskelle. Vaikka messussa pyritään tutustumaan uusiin ihmisiin on se haasta-

vaa, sillä messun intensiivinen kokonaisuus itsessään kaappaa ihmiset mukaansa. 

Yksi haastateltavista kuvasi vaikeutta rajata kommentteja koskemaan vain ruko-

usosioon seuraavasti:  

 
Mulle siis Varikko merkitsee koko sitä seurakuntaa ja sitä yhteyttä ja yhteisöä ja messu on 
siitä näin pieni osa ja sit se rukousosa on siitä vielä pieni osa. Mitä siitä ees voidaan sanoa 
koska se on niin minimaalinen osuus Varikkoa, meidän yhteisöä.250  
 

Haastateltava korostaakin, että Varikkomessu on paljon muutakin kuin sen ruko-

usosio. Haastateltavat ovat muutenkin sitä mieltä, että rukousosiossa ei ole tar-

peeksi mahdollisuuksia sosialisoitua ja tutustua toisiin ihmisiin. Kirkkokahvit, 

solutoiminta ja muut yhteiset aktiviteetit messun ulkopuolella ovat hyviä tutustu-

mispaikkoja ja ystävyyssuhteiden luomisen mahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään rukousosion aikaiseen yhteisöllisyyteen, mutta haastateltavien kom-

mentteja ymmärtääkseen on tärkeää ymmärtää, missä suhteessa he kokevat ruko-

usosiolla olevan merkitystä Varikkomessun sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden 

syntymisen kanssa.  

 

Yhdessä messua kehittämään 
Varikkomessuun on luotu yhteisön jäsenten näköinen omanlainen kulttuuri ja 

toimintatapa, jossa oleellinen asia on kehitys. Tärkeä osa Varikkomessun yhteisöl-

lisyyttä on se, että messun jäsenet saavat itse kehittää messua ja sen toimintaa. 
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Varikkomessu koostuu motivoituneista nuorista aikuisista, joilla on unelma 

omannäköisestään seurakunnasta ja messusta. Heillä on intoa elää seurakuntaa ja 

uskoa reilusti todeksi. Messussa on “yhdessä tekemisen meininki”251, koska mes-

sussa on paljon ihmisiä toteuttamassa sitä. Eräs tärkeä kehitysaskel Varikkomes-

sussa verrattuna aamujumalanpalveluksiin on se, että suurin osa Varikkomessun 

toteuttajista on seurakuntalaisia eivätkä “vain instituution edustajia”252. Messun 

bändi koostuu maallikoista, messun juontaja on yhteisön jäsen. Messun jäsenet 

toimivat esirukoilijoina, ehtoollisenjakajina, saarnaajina ja läsnäolevina kanssaelä-

jinä. Messun ja sen kehityksen puolesta rukoileminen koetaan myöskin tärkeäksi 

tehtäväksi. Joskus messuissa on saattanut olla noin 30-40 tekijää. Haastateltavat 

korostavat sitä kuinka tärkeää on se, että messu on “meidän juttu ja yhteisön yh-

teisponnistus”. Messun toteutus on jaettu moniin vapaaehtoistehtäviin joihin seu-

rakuntalaisena voi osallistua. Haastateltavat korostavat meidän juttu –henkeä mes-

sun toteutuksessa. Eräs pitkään messun toiminnan kehittämiseen osallistunut in-

nostunut haastateltava kuvasi unelmaansa messun kehittämisestä seuraavasti: 
 

[…] ei se oo mitenkään sellanen täydellinen konsepti tai messu vielä. Mut uskon että jota-
kin asioita on niinkin hyvällä mallilla kun se kerää niinkin ison porukan sinne. En mä tiedä 
että et onks se sit ehkä se että sillä porukalla joka sinne tulee on sellanen unelma siitä seu-
rakunnasta ja tästä ehkä että osittain tää on ehkä sitä ja tästä vielä voi tulla jotain sellasta 
mitä siellä pitäiskin olla. Tavallaan se että siellä on motivoituneita ihmisiä jokka kehittää si-
tä juttua ja elämään sitä seurakuntaa ja uskoa todeksi.253 

 

Haastateltava kuvaa esimerkissä messukävijöiden yhteistä missiota messun kehit-

tämisestä. Osa haastateltavista korostaa, että he ovat tehneet valinnan sitoutua ja 

olla uskollisia Varikkomessussa kokoontuvalle seurakunnalle. Haastateltavat ker-

tovat, että messun jäsenet haluavat sitoutuneesti rakentaa ja muuttaa Varikkomes-

sua mieleiseensä suuntaan. He haluavat rakentaa nimenomaan Varikkomessua, 

koska kokevat voivansa vaikuttaa sen kehitykseen.  

 Useilla haastateltavista oli sellainen olo, että Varikkomessussa “riviseura-

kuntalaisella”254 on  paljon vaikutusmahdollisuuksia. Varikolla on johtoryhmä, 

jotka vastaavat uusista linjauksista. Johtoryhmässä pyritään tekemään linjauksia 

joilla negatiivista palautetta saaneisiin asioihin voisi vaikuttaa. Johtoryhmään voi 

ottaa yhteyttä mikäli tulee ideaa uudistuksista Mikäli messusta on jäänyt huonoja 

kokemuksia niistä pyritään antamaan palautetta, jotta aiemmat virheet eivät tois-
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tuisi. Vaikuttamismahdollisuuksia on jopa niin paljon, että se turhauttaa erästä 

haastateltavaa 

 
Varikko on asia joka voi myös turhauttaa.  Se turhauttaa mua vaan sen takia koska mulla on 
mahdollisuus vaikuttaa, et jos ois joku asia mihin mä en vois ees vaikuttaa ja mikä ei mer-
kitsis mulle mitään nii ei se mua turhauttaiskaan […] Se on hienoo miten erilainen Varikko 
on ja että siellä on mahdollista tehdä asioita toisin ja niinku kaikessa kriittisyydessä255 

 

Varikkomessu, jossa nuoret aikuiset voivat hyvin selkeästi olla toteuttamassa 

messua ja viemässä sitä haluamaansa suuntaan koetaan potentiaalisen kehittämis-

kelpoiseksi. Varikkomessun kehityksessä oleellista on kriittinen asenne kaikkiin 

muutoksiin. Kriittisyys nousee siitä, että Varikkomessussa käy aktiivisia monen-

laisessa toiminnassa mukana olleita henkilöitä. Haastateltavat kertoivat, että koska 

he ovat oppineet seurakunnasta ja messuista niin paljon, niin he kokevat tarvetta 

jakaa tietotaitojaan yhteisön käyttöön. Varikkomessun kävijät uskovat Varikko-

messun keskeytymättömään kehitykseen, jota ei saa lopettaa missään vaiheessa. 

Koska Varikkomessun kävijäkunta uudistuu ajan mittaan, ei  Varikkomessu ole 

koskaan valmis, vaan se kehittyy ja uudistuu aina silloisen yhteisönsä näköiseksi. 

Kehityksen suunta on eteenpäin kohti paremmin toteutettua nuorten aikuisten 

messua. Messun kehityksestä eräällä haastateltavalla oli painavaa sanottavaa:  
 
Mä uskon sellaseen niinku kaikilta osa-alueilta sellaseen jatkuvaan kehittämiseen, että siinä 
kohtaa, kun se lopetetaan, eikä mietitä enää mitään uusia tapoja missä tahansa osa-alueessa, 
ei mietitä, eikä haluta, eikä uskalleta kokeilla, ni se on niinku tavallaan sen eteenpäin me-
nemisen kannalta niinku täys itsemurha. Et tavallaan se, että koska se on mun mielestä 
semmonen yks juttu, mikä varmaan niinku on tämmösissä perusjumalanpalveluksissa on 
meenny pieleen, on just se, et se on ollu se sama kaava ja sitä on hyvin tällasilla maltillisilla 
muutoksilla pyritty muuttaan. Se on varmaan se, että jatkettais sillä linjalla, että ei pelättäis 
kokea uusia asioita ja mokatakin välillä.256 
 

Koska Varikkomessussa on mahdollistettu yhteisön jäsenten toiveisiin perustuvia 

muutoksia on messusta tullut yhteisönsä jäsenten näköinen. Messu “menee koko 

ajan eteenpäin”257 ja elää vahvasti ajassa. Muutos koetaan hyväksi asiaksi. Osa 

uudistuksista on hyviä, ja ne jäävät elämään Varikkomessussa. Haastateltavat ar-

vostavat sitä, että Varikkomessun jäsenillä on rohkeutta tehdä uudistuksia. Heovat 

sitä mieltä, että Varikko kehittyy liian hitaasti, vaikka se voisi ottaa nopeammin 

harppauksia uuteen suuntaan. Varikkomessussa muutosta tapahtuu kuitenkin koko 

ajan, joka  koetaan tärkeäksi asiaksi.  
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6 Pohdinta 
Tässä tutkimuksessa tutkittiin Varikkomessuun osallistuvan nuoren aikuisen us-

konnollisia kokemuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä messun ylistys- ja rukous-

osion aikana. Tutkimuskohteeksi valikoituivat nuoret aikuiset, sillä kirkon tulevai-

suuden kannalta heidän suhteellaan kirkkoon on suuri merkitys. Nuoret aikuiset 

korostavat, että todellinen uskonnollisuus toteutuu nykyään aidoimmillaan kirkon 

ulkopuolella258. Tutkimustehtävään löytyneet vastaukset antavat vastauksia kirkon 

työntekijöille mihin suuntaan nuorten aikuisten messuja ja niiden rukouselämää 

tulisi kehittää, jotta nuoret aikuiset kokisivat messut kirkossa merkityksellisiksi ja 

alkaisivat aktiivisesti käydä kirkossa. Nuoret aikuiset ovat kritisoineet messujen 

heikkoa henkistä ja hengellistä koskettavuutta. Erotilastojen valossa kirkkoa koh-

taan osoitettu kritiikki tulee ottaa vakavasti, mikäli kirkko haluaa pitää kiinni nuo-

rista aikuisista, jotka eivät halua nykyaikana välttämättä sitoutua edes kirkkoon. 

Nuorten aikuisten todellisuus tulee kohdata, jotta he haluaisivat sitoutua kirkon 

toimintaan mukaan. 

 Tutkimuksessa teoreettisena tarkastelunäkökulmana käytetyn Ole Riisin ja 

Linda Woodheadin teorian mukaisesti uskonnollisessa kokemuksessa on kyse  

yksilön, yhteisön ja symbolien välisestä vuorovaikutuksesta.259 Teoreettisen tar-

kastelunäkökulman mukainen kaavio,260 vastasi osuvasti Varikkomessun todelli-

suutta. Uskonnollisia emootioita herättävät symbolit voivat olla sekä materiaa, 

rituaaleja että henkistä todellisuutta. Avaintekijänä messun merkityksellisyyden 

kannalta tutkimuksen mukaan on se, että messussa evankeliumin sanoma on kos-

kettavasti ja nuorekkaasti esillä. Varikkomessun postmodernit yksilölliset etsijät 

kokevat messun merkitykselliseksi. Tämä tutkimus osoitti, että erityisesti uskon-

nolliset kokemukset ja yhteisölliset elementit tekevät messusta merkityksellisen.  

Varikkomessun materiaalisista uskonnollisista symboleista tärkeimmäksi 

tässä tutkimuksessa nousivat kirkon alttarilla oleva krusifiksi, yhteisön jäsenten 

itse tekemät taideteokset sekä rukouksen konkreettisuutta korostavat vaihtuvat 

symbolit esimerkiksi rukousmuuri tai äijämessun ristit. Myös vahvasti muut kris-

tillistä symboliikkaa ja uskonelämän konkreettisuutta sisällään pitävät esineet 

esimerkiksi rukousmuuri, taideteokset tai saarnastuoli koettiin tärkeäksi. Postmo-

dernin ajan keskellä elävä suomalainen uskonnollinen ihminen elää uskontoaan 
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todeksi maallistuneen eli profaanin maailman keskellä. Profaanin maailman kes-

kellä pyhät uskonnolliset kokemukset kiinnittyvät symboleihin, jotka muuttuvat 

pyhiksi ilmaistessaan pyhän todellisuuden ja ulottuvuuden profaanin maailman 

keskellä261. John Baggley korostaa symbolien keskeistä merkitystä uskonnollisen 

kokemuksen kannalta.262 Hänen mukaansa suhteessa symboliin on kyse henkises-

tä meditatiivisesta kokemuksesta. Tässä tutkimuksessa  korostui, miten voimak-

kaasti ihminen voi kokea uskonnollisia emootioita materiaalisten symbolien kaut-

ta ja sitä kautta elää kokemusrikasta uskonnollista rukouselämää.  

Teoreettisen tarkastelunäkökulman mukaisesti symbolit voivat olla muuta-

kin kuin uskonnollisia materiaalisia symboleita. Kirkossa viihtyminen ja koke-

muksellisuus nousevat yhdeksi tutkimuksen keskeisimmistä tutkimustuloksista 

uskonnollisen kokemuksen kannalta. Materiaalisia symboleja enemmän tutkimuk-

sessa korostettiin nykyajan henkeen liittyviä toteutukseen liittyviä materiaalisia 

symboleita. Viihtyvyyteen ja uskonnollisiin emootioihin keskeisesti vaikuttavaksi 

tekijäksi nousi nykytekniikan käyttö Varikkomessun toteutuksessa. Näitä toteu-

tukseen liittyviä symboleja rukousosiossa olivat urkumusiikin korvaaminen bän-

dimusiikilla, videotykki ja muu korkeatasoinen audiovisuaalinen tekniikka, valo-

tekniikka ledivaloista spottivaloihin, sekä äänentoistotekniikka mikseristä kallii-

siin vahvistimiin. Lisäksi sosiaalisen median hyödyntäminen rukouselämän elä-

vöittäjänä koettiin tärkeäksi. Arjessaan tekniikan keskellä elävät nuoret aikuiset 

kokevat merkittäväksi sen, että messu voidaan toteuttaa heidän näköisellään taval-

la. Kirkko saa panostaa siihen, että kirkossa tekniikan kulta-aikaa elävä nuori ai-

kuinen voi viihtyä kirkossa ja tätä kautta myös kohdata Jumalan entistä syvem-

min. Tutkimuksen tärkeänä tuloksena on se, että kirkko paljastaa Pyhän syvän 

todellisuutensa nuorelle aikuiselle silloin, kun sen sanoma tuodaan esiin nykytek-

niikan mahdollisuuksia apuna käyttäen. Tämä tutkimus osoittaa, että sanoma ei 

ole vanhentunut nuorten aikuisten mielestä, mutta se tulee tuoda julki nuoren ai-

kuisen kokemusmaailmaa koskettavalla tavalla.   

Emotionaalisuuden kannalta tärkeäksi elementiksi rukousosiossa nousee sen 

avoin ja vahvasti hengellinen ilmapiiri. Yhteisön pastorit ja sen jäsenet ovat sitou-

tuneet siihen, että hengellisyys on Varikkomessussa tärkeä asia. Tutkimuksen 

mukaan Varikkomessun rukousosiossa esiintyy monenlaisia karismaattisuuden 

piirteitä. Varikkomessussa esiintyneistä ilmiöistä vapaa spontaani rukoilu, todis-

                                                
261 Eliade 2003, 48–50. 
262 Baggley 1995. 
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tuspuheenvuorot, profetoiminen, henkilökohtainen esirukoilu, kielilläpuhuminen, 

sekä voimakas ja tunteellinen ylistyslaulujen laulaminen kuuluvat karismaattisen 

rukoilemisen piirteisiin.263 Armolahjat ovat todellisuutta Varikkomessussa, mutta 

niihin pyritään suhtautumaan luontevana rukouksen elävöittäjänä, ei pääasiana 

rukouksessa. Hengen uudistus kirkossamme -järjestön puheenjohtaja Pastori Timo 

Pöyhönen on onnistunut innostamaan Varikkomessussa käyvät nuoret aikuiset 

rukoukseen syventymisessä.264 Elina Vesterisen tutkimustuloksena oli, että karis-

maattisen pastorin vaikutuksesta rukouselämä oli messussa keskeistä ja niissä laulet-

tiin ylistyslauluja.265 Oletus Varikkomessun pastorin Timo Pöyhösen karismaat-

tishenkisyyden vaikutuksesta Varikkomessun rukouselämään osoittautui Vesterisen 

tutkimustulosten mukaiseksi. Varikkomessun kävijät ovat Vesterisen mukaisesti kiin-

tyneet rukoilemiseen ja ylistysosioon Varikkomessussa. Voi olla, että Pöyhösen toi-

miminen messun pappina kannustaa myös karismaattishenkisiä nuoria aikuisia osal-

listumaan Varikkomessuun.  Varikkomessun rukousosion toteutuksessa on paljon 

karismaattisuuden piirteitä. Varikko on elävä yhteisö, jossa rukousta, yhteyttä ja 

armolahjojen olemassaoloa korostetaan. Ylistämisestä olevia negatiivisia stereo-

typioita ja hämmennystä on pyritty purkamaan opettamalla ylistämisestä niin, että 

siitä tulisi luontevaa jokaiselle. Tästä huolimatta Varikkomessussa käy yhä sekä 

karismaattisesti ylistyksessä käsiä nostelevia että kädet puuskassa hiljaa rukoilevia 

nuoria aikuisia. Vapaus rukoilla omalla tavallaan mahdollistaa heterogeenisen 

ryhmän olemassaolon. Oleellinen huomio on se, että karismaattisuus ei karkota 

sitä itselle vieraana kokevia yhteisön jäseniä Varikkomessusta. Toisaalta karis-

maattisessa ylistävässä rukouksessa harjautuneet kokevat silti yhteisön itselleen 

tärkeäksi, vaikka kaikki yhteisön jäsenet eivät yhdykään samalla tapaa ylistämään 

heidän kanssaan.  

 Eräs haastateltava tiivisti hyvin Varikkoyhteisön hengellisyyden sanoen, 

että Varikkomessun hengellisyys on elävää luterilaisuutta. Kati Niemelän jaotte-

lun mukaisista kolmesta eri spiritualiteetista266 Varikkomessun kävijöistä suurin 

osa on herätyskristittyjä. Tärkeä havainto silti on se, että he eivät ole homogeeni-

nen karismaattinen rukoilijajoukko, vaan mukaan mahtuu erilaisia yksilöitä. Ai-

neiston perusteella Varikkomessun kävijät jaoteltiin kolmeen ryhmään; maltilli-

siin, karismaattisiin ja karismaattismaltillisiin rukoilijoihin. Kysymyksenä heräsi, 

                                                
263 Christenson 1979, 34, 65–71 
264 Karismaattisen pastorin merkityksestä rukouselämälle. 
265 Vesterinen 2000.  
266 Niemelä 2006, 89–103. 
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miten tärkeässä roolissa Varikolla karismaattisuus on nuoren aikuisen emotionaa-

lisen kokemuksen kannalta. Tutkimus osoitti, että varsinkin karismaattiseen ryh-

mään kuuluville ilmaisullinen rukoileminen ja karismaattisuus olivat messun tär-

keimpiä elementtejä. Karismaattismaltilliset saattavat heittäytyä karismaattiseen 

ilmaisuun ajoittain vahvemmin mukaan. Maltilliset rukoilijat sen sijaan istuvat 

penkissä kädet puuskassa ja joskus jopa häiriytyvät karismaattisten seurakunta-

laisten toiminnasta. Varikkomessu on kuitenkin siitä mielenkiintoinen yhteisö, 

että sinne mahtuu monenlaisia rukoilijoita ja kaikki ovat tervetulleita mukaan 

messuun. Tutkimus osoitti, että suomalaiset luterilaisessa karismaattisessa mes-

sussa käyvät nuoret aikuiset eivät kaikki ole karismaattisia, vaikka messuun osal-

listuvatkin.  Zygmund Bauman korostaa postmodernin ajan ihmisen erilaisuuden 

ihannointia.267 Varikkomessussa toteutetaan postmodernia ideologiaa korostetta-

essa yksilöllisyyden merkitystä ja yksilöllisiä elämänvalintoja myös rukouselä-

mässä.  

Rituaalit koettiin Varikkomessussa tärkeiksi uskonnolliseen kokemukseen 

vaikuttaviksi symboleiksi. Meredith McGuiren ajatus siitä, että rituaalisen toimin-

nan kautta uskonnosta tulee todellisempaa elämässämme268, on totta myös Varik-

komessun rukousosiossa. Tutkimus osoitti, että rituaaleilla oli merkittävä osa 

emootioiden herättäjänä Varikkomessussa. Tunteiden ja kokemuksien herättämis-

tä korostamaan on rukousosioon luota vahva emotionaalinen kaari. Rukousosion 

rituaalinen kaava pysyy messusta toiseen samana pieniä muutoksia ja variaatioita 

lukuun ottamatta. Matka synnintunnustuksen vakavoituneesta hiljentymisestä va-

pauttavan synninpäästön ja riemullisen ylistyksen kautta yhteisöä yhdistävään 

esirukoukseen ja rukousosion päättävään Pyhä-hymniin, on tutkimuksen mukaan 

emotionaalisesti ja kokemuksellisesti vaikuttava. Myös Durkheim on sitä mieltä, 

että rituaalit ovat tärkeä osa uskonnollisen yhteisön toimintaa.269  

Emotionaalinen rukousosion draaman kaari, mahdollistaa kristillisen sano-

man henkilökohtaisen kokemisen messussa. Varikkomessun rukousosiossa synti-

nen ihminen pyytää syntejään anteeksi vakavoituneen tunnelman keskellä. Vaka-

voituminen mahdollistaa ihmisen henkilökohtaisen pysähtymisen Jumalan eteen. 

Tämän jälkeen kiitoslaulun jälkeen alkava ylistys toimii rukouksen syventäjänä. 

Ihminen kokee yhteyttä Jumalaan nostaessaan katseen omasta syntisyydestään 

Jumalan hyvyyteen. Ylistämisen jälkeen olevassa esirukouksessa rukousaiheet 
                                                
267 Bauman 1996, 185, 270–274. 
268 McGuire 2008, 13. 
269 Durkheim 1980, 55, 209. 



 85 

ovat yhteisön jäsenten elämää koskettavaa todellisuutta. Esirukouksessa keskity-

tään siihen, että siinä rukoillaan koko kristikunnan puolesta ja Varikkoyhteisön 

puolesta, mutta siinä annetaan mahdollisuus yksilölle hiljentyä tärkeiden omien 

rukousaiheidensa kanssa Jumalan eteen. Esirukouksen jälkeen yhdessä noustaan 

vielä kiittämään Jumalaa täydestä sydämestä Pyhä-hymnissä.  

 Tämän tutkimuksen mukaan Varikkomessun kävijät ovat tyytyväisiä siitä mi-

ten Varikkomessu toteutetaan, mutta huonoihin kokemuksiinsa vedoten kritisoivat 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon messutoimintaa. Kirkon järjestämät pääjuma-

lanpalvelukset ovat heidän mielestään etäisiä, nukuttavia ja kokemuksellisesti 

köyhiä. Yhteisiä kokemuksia ja ajatuksia Varikkomessun kävijöillä silti oli myös 

pääjumalanpalveluksissa käyvien kanssa. Varikkomessusta nuoret aikuiset hakevat 

rauhoittumista elämänsä keskelle. Erityisen tärkeänä Varikkomessun kävijät pitävät 

rauhoittumisen näkökulmasta synnintunnustusosion hiljentymisen ja hiljaisen ruko-

uksen mahdollisuutta. Myös Leinosen ja Niemelän kirkossa käyvien jumalanpalve-

lusodotuksista tekemä tutkimus nosti esiin sen, että kiireisen ajan keskellä ihmiset 

hakevat kirkosta rauhaa ja hiljentymistä.270 Tämä tutkimus osoitti, että laulaminen ja 

musiikki nousevat Varikkomessussakin tärkeään rooliin. Leinosen ja Niemelän tut-

kimustuloksissa korostuivat myös pyhän kohtaamisen, laulamisen, ilon, lohdun ja 

armon kokemuksen tärkeyttä messussa. Yhteisinä tärkeinä messun elementteinä Lei-

nosen ja Niemelän tutkimuksen kanssa olivat toiveet seurakuntayhteydestä, uskovien 

yhteydestä ja yhteydestä Jumalaan. Erona Leinosen ja Niemelän tutkimukseen on se, 

että Varikkomessut jäsenet eivät koe lohtua keskeisenä messun elementtinä, eivätkä 

puhu Pyhän kohtaamisesta, vaan Jumalan kohtaamisesta. Juha Kauppisen Tuomas-

messusta tekemän tutkimuksen271  tulosten kanssa yhteisiksi tutkimustuloksiksi nou-

sivat yhteislaulujen, yhteyden kokemisen, Raamatun lukemisen ja rukouslappujen 

käytön merkitys. Myös maallikoiden suurta osallistumista messun toteuttamiseen 

pidettiin molemmissa messuissa tärkeinä. Muut messuista tehdyt tutkimukset nosti-

vat esiin elementtejä, jotka myös tässä tutkimuksessa messukokemuksen kannalta 

koetaan tärkeiksi. Yhteisöllisyys ja karismaattisuus koettiin tärkeiksi, samoin kuin jo 

aiemmassa messututkimuksessa on todettu272. 

Uskonnolliseen kokemukseen oleellisesti vaikuttavana tekijänä nuoret ai-

kuiset korostivat vapautta olla omana itsenään rukousosiossa. Tämä on myös yksi 

tämän tutkimuksen tärkeistä tutkimustuloksista. Emotionaalisuus ilmenee sekä 
                                                
270 Leinonen & Niemelä 2012, 12. 
271 Kauppinen 1992.  
272 Haapiainen 2014; Joukainen 2012; Tarvainen 2010, Mäkeläinen 2007. 
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yksilöiden tunteikkaina karismaattisina uskonilmaisuina että vahvana hengellisenä 

ilmapiirinä Varikkomessun rukousosiossa. Nuorten aikuisten todellisuuden koh-

taaminen rukouksessa johtaa siihen, että nuoret aikuiset kokevat rukousosion ai-

kana laajan tunteiden skaalan. Tunteet rukousosion aikana vaihtelevat ahdistuk-

sesta ja surullisuudesta iloon ja riemuun. Parhaimmillaan rukousosio puhdistaa ja 

poistaa syyllisyyden ja nostaa uuteen iloon Jumalan yhteydessä. Eräänä emotio-

naalisena symbolina voidaan pitää ilmaisua rukouksessa. Toiset Varikkomessun 

kävijät elävät rukousta enemmän todeksi omalla kehollaan, kun taas toiset eivät 

koe kehollista ilmaisua itselleen luontevaksi. Rukousosion monipuolisen ilmaisun 

mahdollistaa avoin ilmapiiri, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Vaikka haasta-

teltavat korostavat emotionaalisuuden ja ilmaisun näkökulmasta rukousosion va-

pauden ilmapiiriä on eräs keskeinen tutkimuksen havainto se, että yksilöillä on 

silti estoja tunteidensa ilmaisussa yhteisön keskellä.   

Kokemuksellisuuden ja emotionaalisuuden kannalta tämän tutkimuksen tär-

keäksi  tutkimustulokseksi nousee se, että Varikkomessun rukousosioon osallistuu 

kokonaisvaltainen holistinen ihminen. Ihminen on kokonaisuus.273 Tämän tutki-

muksen mukaan Varikkomessun nuoret aikuiset ovat kokemuksellisuudesta kiin-

nostuneita postmodernin ajan ihmisiä. Emotionaalinen kokemuksellisuus on 

postmodernin ajan keskellä elävälle nuorelle aikuiselle tärkeää.274 Ihminen on 

erityisesti tunteellinen olento, jonka elämä perustuu järjen lisäksi vahvasti myös 

emootioihin ja kokemuksiin. Haastateltavat nostivat esiin myös rukouselämän 

fyysisen puolen. Kehollisuus ja liikkeet tekevät rukouksesta kokonaisvaltaisempaa 

niille, joille kehollisuus on luontevaa. Liikkuessa ihminen voi kokea myös, että 

hän on koko olemuksellaan rukouksessa läsnä kohtaamassa Jumalaa. Kolmas tär-

keä elementti on rukousosion aikainen ihmisten sosiaalinen toiminta. Sosiaalisuus 

ilmenee Varikkomessussa messuyhteisön yhteisöllisyyden rakentamisessa. Varik-

ko-messussa sosiaalisuus on nostettu niin merkittävään rooliin, että ihmiset voivat 

kokea yhteisön jäsenten välittävän toisistaan. Kokemus yhteisöllisestä yhteisöstä, 

jossa yksilö saa kokea olevansa rakastavan yhteisön jäsen, tekee myös rukoilemi-

sesta avoimempaa ja helpompaa. Koska messun kävijöistä suurin osa on nuoria 

aikuisia, jotka ovat toistensa kanssa samassa elämäntilanteessa, on yhteisön jäsen-

ten kanssa helppo ystävystyä ja elää elämää messun ulkopuolellakin yhdessä.    

                                                
273 Rauhala 1989, 26–27. 
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Varikkomessun yhteisöllisyys on keskeisessä roolissa rukousosion uskon-

nollisen kokemuksen kannalta. Tutkimus osoitti, että yksilölliset kokemukset 

symboleista voivat olla rikkaus yhteisölle. Varikkomessun kävijät kokevat oppi-

vansa toisiltaan rukoilemista ja erilaisia variaatioita miten toimia messun rukous-

osiossa. Martin Stringerin mukaan symbolit herättävät todella monenlaisia tunteita 

yksilöissä.275 James Prattin mukaan side ihmisten välillä kasvaa, kun yksilöt rea-

goivat symboleihin samalla tavalla pois.276 Koska Varikkomessussa opetetaan 

rukoilemisesta, on yhteisön sisällä paljon samansuuntaisia ajatuksia rukoilemises-

ta. Yhteisöllisyyden kannalta on keskeistä, että yhteisön jäseniä opetetaan rukoi-

lemaan samalla tavalla, jotta yksilöt ymmärtäisivät toistensa toimintaa ja yhteys 

yksilöiden välillä voisi kasvaa. Yhteisöllisyyden merkitys messuun osallistumi-

sessa korostui tässä tutkimuksessa. Tutkimus osoitti, että sillä on tärkeä rooli ru-

kouksen syventämisessä. Yhteisöllisyyden synnyttäjinä Varikkomessussa ovat 

samassa elämäntilanteessa elävät ihmiset, nuorekas yhteisön jäsenten toteuttama 

messu ja nuorten aikuisten elämää koskettava tapa puhua ja rukoilla.  

Kirkon Jumalanpalveluspäivillä Jyväskylässä helmikuussa 2015 pohdittiin kir-

kon tulevaisuutta. Päivien eräänä puheenaiheena oli miettiä, miten kirkko voisi tarjota 

merkityksellistä toimintaa jäsenilleen.277 Postmodernin ajan ihminen ei kuulu enää 

perinteiden takia kirkkoon, vaan suuri määrä erityisesti nuorten aikuisten ikäluokasta 

eroaa kirkosta sen merkityksettömyyden takia. Ratkaisuksi kirkon ongelmaan juma-

lanpalveluspäivillä korostettiin yhteisöllisyyden ja osallisuuden merkitystä. Varikko-

messu on yksi Suomen evankelisluterilaisen kirkon yhteisöllisyyttä korostavista mes-

suyhteisöistä. Päivi Thitzin tutkimusten mukainen yhteisöllisyys, jonka mukaan yh-

teisöllisyys kasvaa, kun kirkon jäsenet pääsevät itse osallisuutta toteuttaen rakenta-

maan yhteisöä omalla panoksellaan278, on synnyttänyt Varikkomessun sisällä sosiaa-

lisuutta ja halua kantaa vastuuta yhteisön toiminnasta. Yhteisöllisyyttä rakennetaan 

Varikkomessussa valtuuttamalla nuoret aikuiset toteuttamaan messua. Varikkomessu 

on yhteisöllisen yhteisön yhteisponnistus. Vapaaehtoistoiminnan kautta ihmisten 

ystäväverkosto kasvaa joka ruokkii yhteisön rakentajien riemullista yhteishen-

keä279. 

Yhteisön kehittäminen on tutkimuksen mukaan Varikkomessun kävijöille 

tärkeätä. Tutkimus osoitti, että yhteisöllisyyttä rakennetaan toteuttamalla messuja 
                                                
275 Stringeristä Riis & Woodhead  2010, 98. 
276 Prattista Riis & Woodhead  2010, 99. 
277 Jaetut eväät, 2015. 
278 Thitz 2013. 
279 Yeung 2005. 
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nuorten aikuisten panosta käyttäen. Varikkomessu on “meidän yhteisponnis-

tus”280, jossa on mahdollisuus vaikuttaa messun toteutukseen. Koska messun si-

sältöön on mahdollista vaikuttaa, pysyy se jatkossa yhteisönsä näköisenä. Messua 

kehitetään aina silloisten yhteisön jäsenten voimin. Varikkomessun rukousosios-

sakin on kokeiltu monenlaisia rukoustapoja vuosien varrella. Vain parhaat toteu-

tustavat ovat jääneet vaikuttamaan. Yhteisön jäsenille on tärkeätä, että heidän 

elämässään on yhteisöllinen seurakunta, jossa he kokevat olonsa hyväksi. Tämän 

takia seurakunnan pääkokoontumistilaisuutta Varikkomessua tahdotaan kehittää 

yhä enemmän yhteisön jäsenten toiveiden mukaiseksi.  

Kirkon kehittäminen herättää teoreetikkojen ajatusten valossa mielenkiintoi-

sia ajatuksia. Emilé Durkheim väittää, että uskonnollisen yhteisön jäsenet uskovat 

todellisuudessa Jumalan sijaan vain omaan yhteisöönsä ”jumalana”.281 Hänen 

mukaansa uskonnollinen yhteisö määrittelee itse, mihin yhteisön jäsenet uskovat. 

Varikkomessun jäsenet ovat innokkaita yhteisön kehittäjiä ja siitä on tullut heille 

rakas. Messuun tulemisen tärkeimpinä syynä pidetään sitä, että sinne tullaan ta-

paamaan ystäviä, vaikka haastateltavat korostavat kommenteissaan vakaata uskoa 

Jumalaan, eikä ihmisiin. Tärkeimmäksi syyksi kokoontua messuun, nousee Juma-

lan kohtaaminen. Ilman sitä, että Varikkomessun jäsenet korostaisivat niin paljon 

Jumalan merkitystä yhteisön kannalta, voisi Varikkomessustakin tehdä johtopää-

töksen, että yhteisö on muodostunut heille Jumalaksi. Varikkomessun jäsenet ko-

rostavat kuitenkin huomattavan paljon Raamatun ja luterilaisen kirkon oppien 

merkitystä. Heidän yhteisössään pitäydytään luterilaisen kirkon tunnustukseen, 

eivätkä he pyri rakentamaan omaa uskonnollista uskomusjärjestelmää. Varikko-

messun jäsenet kertovat uskovansa Jumalaan ja heille rukousyhteys mahdollistuu 

sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti. Durkheimin ajatus siitä, että uskovat uskoi-

sivat jumalan sijaan yhteisöönsä ei pidä varikkoyhteisössä paikkaansa. Mikäli 

Jumalaksi käsitetään se, johon kuolemanhetkellä tartutaan niin on tärkeä miettiä 

voiko yhteisö tosiasiassa muodostua sellaiseksi jumalaksi, jonka puoleen ihminen 

viimeisinä hetkinä huutaa. Kristillisen jumalakäsityksen rinnalle Durkheimin aja-

tus Jumalasta ei ongelmitta istu.  

Tämän tutkimus Varikkomessun nuorten aikuisten rukouskokemuksista on 

herättänyt mielenkiintoisia jatkotutkimuskysymyksiä. Karismaattisuuden kasvu 
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maailmassa282 oli alustavasti yksi hypoteettisista rukouskokemukseen eniten vai-

kuttavista tekijöistä. Tutkimus kuitenkin osoitti, että Varikkomessussa käyvät 

nuoret aikuiset eivät ole homogeeninen karismaattinen joukko, vaan mukaan mah-

tuu todella monenlaisia yksilöitä. Varikkomessussa käy ainakin kolmenlaisia mes-

sukävijöitä; maltillisia, karismaattisia ja karismaattismaltillisia seurakuntalaisia. 

Tähän tutkimukseen verraten olisi tärkeätä tutkia, mitkä asiat koetaan tärkeäksi 

niissä nuorten aikuisten yhteisöissä, joissa karismaattisuudella ei ole niin suurta 

osaa, esimerkiksi körttiopiskelijoiden tilaisuuksissa283 tai Helsingissä toimivassa 

Pyhän sydämen kappelissa, jossa järjestetään useiden herätysliikkeiden yhteistä 

iltamessua284. Toisaalta Varikkomessun kävijöissä ilmenee myös uuskarismaatti-

sen liikehdinnän piirteitä. Raamatun asema on keskeinen ja arvostettu. Jumalan-

palvelukset ovat emotionaalisesti latautuneita. Lisäksi Varikkomessun tunnuspiir-

teiksi voi laskea aktiivisen sitoutumisen ja verkostoitumisen.285 Mielenkiintoisena 

jatkokysymyksenä voisi tutkia kuinka suuri osa Varikkomessun kävijöistä käy tai 

on käynyt uuskarismaattisten liikkeiden tilaisuuksissa. Tämä voisi auttaa ymmär-

tämään luterilaisen kirkon sisällä olevaa karismaattisuutta paremmin.  

 Tulosten mukaan Varikkomessu itsessään ei ole riittävä uskonnollisen elä-

män tarpeiden tyydyttämiseksi. Tästä heräävä kysymys on, onko messu ja sen 

emotionaalinen rukousosio edes pääsyy käydä kirkossa, vai onko messu vain Va-

rikkoyhteisön toimintaan kuuluva osa, johon tulee osallistua, koska yhteisön johto 

siihen kannustaa.  Messuun osallistumisen tärkeimmiksi syiksi tutkimuksessa 

nousivat ihmisten väliset suhteet. Olisi tärkeätä tutkia, kuinka paljon Varikkoyh-

teisön kävijöiden into osallistua messuun syntyy nimenomaan messun ulkopuoli-

sen toiminnan vaikutuksesta, vai onko messu itsessään niin vahva emotionaalinen 

kokemus, että se saa aikaan messun ulkopuolisen toiminnan syntymisen? Näitä 

kysymyksiä on tärkeä tutkia jatkossa, jotta nuorten aikuisten tarpeita kirkkoa koh-

taan voitaisiin ymmärtää vielä paremmin. Koska nuoret aikuiset ovat kirkosta 

herkimmin eroava ikäluokka286, on heidän ajatuksiaan tärkeä ymmärtää, jotta ero-

aalto saataisiin laannutettua.  

 Postmodernin ajan individualismi ja yksilöllisyyden korostus mahdollista-

vat ihmisille vapauden päättää paljolti omasta elämästään ja elämänvalinnoistaan. 
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Postmodernin ajan ihmiset elävät yksinäisten yhteiskunnassa.287 Zygmunt Bau-

manin ajatus siitä, että ihmisen uskonvaellus ei ole pyhiinvaellusta kohti selvää 

päämäärää, vaan se on pikemminkin “kulkurin tai turistin kiertelyä erämaassa ja 

kuljeskelua paikasta toiseen”288  johtaa siihen, että ihmiset ovat kirkon kiistojen 

keskelläkin yksin valintojen edessä. Vaatimus valita puolensa esimerkiksi libe-

raali – konservatiivi -jaottelussa voi tuntua ihmisistä ahdistavalta. Myös rukous-

elämän kannalta tärkeä valinta voi olla se, missä seurakunnassa elää omaa us-

konelämäänsä. Toisten puolesta rukoileminen ja sielunhoito nostettiin tärkeiksi 

Varikkomessun elementeiksi. Rukouspalvelun merkityksen korostaminen ja yh-

teisön jäsenten välisen sielunhoidon ulottuvuus voivat keskeinen syy sitoutua 

evankelisluterilaisessa kirkossa olevaan messuyhteisöön.289  Kutsuvat ja merki-

tystä tuovat messuyhteisöt voivat toimia nuoren aikuisen yksinäisyyden ehkäisi-

jänä ja kutsuna elämään uskonelämää yhdessä toisin kuin Baumanin mukaan 

postmodernina aikana tulisi etsiä uskonasioitakin yksin.290 Postmodernin ja myö-

häismodernin ajan ihmiset kaipaavat sosiaalisia kontakteja. Ihmisten kaipuu tois-

tensa luo on suuri, vaikka ajan henki huokuu individualistista yksin pärjäämistä. 

Varikkomessu ja erityisesti sen rukousosio toimivat tämän tutkimuksen mukaan 

Varikkomessussa käyville kokemuksellisesti rikkaana ja merkityksellisenä toisten 

kristittyjen ja Jumalan kohtaamispaikkana. 

  

                                                
287 Yksinäisyydestä esimerkiksi Saari 2010. 
288 Bauman 1996, 185, 270–274. 
289 Sielunhoidon merkityksestä esimerkiksi Kettunen, 2013. 
290 Bauman 1996, 185, 270–274. 
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Liitteet 
 

Liite 1: Teemahaastattelurunko 

HAASTATTELURUNKO 30.11.2012 
1. VARIKKOMESSU 

-Messua on kehuttu ja se vetää puoleensa. Mitä sinä haet Varikkomessusta? Mikä sinulle on Va-

rikkomessussa merkittävää? 

-Messua toteutetaan varsin nykyaikaisesti. Mikä toteutuksessa on hyvää? 

-Mitkä elementit messussa on sinulle tärkeitä? 

-Mitä ajattelet Varikon musiikista? 

-Mitä ajattelet Varikon kirkkotilasta Pispalan kirkosta? Joissain messuissa  kirkkotilaan  

ylimääräisiä alttareita tai tuodaan muuta esineistöä. Mitä mieltä olet tästä? 

-Entä valaistus? Millainen se on messussa? 

-Onko kirkkotilassa jotain sellaista, mikä itsellesi on tärkeää? Jotain esineitä, symboleja?  

Millainen tila sopii mielestäsi Nuorten aikuisten messuun? Mikä sinulle Pispalan kirkossa on mer-

kittävää? 

 

2. VARIKKOMESSUN YLISTYS- JA RUKOUSOSIO 

-Rukousosio on monipuolinen, ja tärkeä osa messussa. Se sisältää synnintunnustuksen, synnin-

päästön ylistyksen, esirukouksen, sekä hiljaisen rukouksen 

-Millainen tunnelma mielestäsi messun rukousosiossa on? (voi vastata jokaisen neljän kohdan 

mukana myös) -Varikkomessuun ihmiset tulee erilaisesta uskonnollisesta taustasta. Ihmiset on 

tottunut erilaisiin tapoihin rukoilla. Missä määrin Varikkomessun rukousosio vastaa sinun perintei-

täsi? 

-Miten tyytyväinen olet siihen miten synnintunnustus ja synninpäästöosio toteutetaan? Mitä pidät 

siitä, miten synnintunnustus ja synninpäästö -osio toteutetaan? 

-Onko synnintunnustusosio sellainen, joka on aina samanlainen? Mitä ajattelet liturgisesta osiosta 

joka toistuu aina? Onko jotain joka toistuu messusta toiseen? Miten koet, että se vaikuttaa sinuun? 

-Millaisia tunteita synnintunnustus ja synninpäästö herättävät? 

-Tunteiden skaalahan on hyvin laaja. On hyvin kipeitä tuntoja (pelko, häpeä), ja iloisia tunteita. 

Mikä on sinun kokemuksesi, onko Varikkomessussa mahdollisuus kokea ja sallittua kokea kaikkia 

tunteita?? 

-Millaisena koet synninpäästön? 

 

-Tärkeä osa rukousosiota on ylistäminen. Mitä sinulle tarkoittaa ylistäminen? 

-Miten ylistät Varikolla? Istutko penkissä paikallasi vai mitä teet? Käsien nostelu, tanssi, kulku 

salissa, nauru, itku, voimakas laulu, hiljaa oleminen? 

-Millainen musiikki ja sanoitus soveltuu ylistyslauluiksi? Mitä tykkäät itse erityisesti laulaa? -

Onko jotain sellaisia lauluja, jotka eivät sovellu ylistysmusiikiksi? 

-Minkälaisista ylistyslaulun sanoista pidät eniten? 
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-Saatko itse vaikuttaa siihen, mitä lauluja osiossa lauletaan? -Miten kuvailisit tunteitasi ylistyslau-

lujen aikana? 

 

-Miten esirukous toteutetaan? 

-Varikkomessussaesirukoustatoteutetaanmonellaeritavalla(rukousalttareita, esirukouslappuja). 

Mikä on sinun mielestäsi paras tapa esirukouksen toteuttamiseen Varikolla? 

-Miten hyvin Varikkomessun ilmapiiri edesauttaa tai vaikuttaa yhteisten asioiden puolesta rukoi-

lemiseen? 

-Kuinka paljon hiljainen rukous saa tilaa Varikkomessussa? Mikä merkitys sillä on sinulle? 

 

3.  MESSUN YHTEISÖLLISYYS 

-Varikon toimintaa luonnehditaan yhteisölliseksi toiminnaksi. Miten se näkyy Varikkomessussa? -

Mitä ajattelet siitä, jos ja kun yhteisöä pyritään rakentamaan mahdollisimman tiiviiksi? -Miten 

tiivis yhteisöllisyys mielestäsi vaikuttaa rukoilemiseen? Toivotko että sitä olisi lisää ja katsotko 

että se vaikuttaisi siihen? 

-Onko yhteisöllisyyden rakentaminen tärkeää? 

-Mitä ajattelet siitä, että Varikolla yhdessä noustaan laulamaan kiitoslaulu synninpäästön jälkeen? 

-Mikä merkitys rukousosiossa on sinulle sosiaalisella vuorovaikutuksella ja yhteistoiminnalla? -

Löydätkö Varikkomessussa suurempaa yhteyttä toisiin seurakuntalaisiin kuin tavallisissa messuis-

sa? -Edellä on käynyt ilmi että messu koskettaa ja tuo esille erilaisia tuntoja. Miten paljon erilais-

ten tuntojen kohtaamiseen vaikuttaa se, että messun kävijät ovat sinulle tuttuja? 

-Jutteletko vapaa-ajalla uskonnollisista kokemuksistanne ja tunteistanne Varikkolaisten kanssa? 

-Varikon yhtenä tavoitteena on se että ihmiset saavat olla sellaisia kuin ovat ja vapaasti ilmaista 

itseänsä. Miten reagoit siihen kun näet, että osa yhteisön jäsenistä ilmaisee kokemuksensa ja tun-

teensa melko voimakkaasti? 

-Onko helpompaa yhtyä rukoilemaan, jos muut ilmaisevat näkyvästi ja vapautuneesti tunteitaan? 

Helpottaako se, että muut ovat mukana? (itku, nauru, tanssi) 

 

4. TULEVAISUUS VARIKOLLA 

-Pitäisikö sinun mielestäsi Varikkomessua kehittää vielä jollain tavalla? -Onko rukousosiossa 

jotain sellaista, joka tarvisi vielä muuttaa ja hioa? 

 

5. HAASTATELTAVAN TIEDOT 

-Mikä on suunnilleen ikäsi? Oletko sinkku vai parisuhteessa? Onko lapsia? 

-Mitä teet tällä hetkellä? Oletko työelämässä vai opiskeletko, mikä on koulutustausta? -Kauanko 

olet ollut mukana Varikon toiminnassa? 
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Liite 2: Esimerkki analyysitaulukosta. 
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Liite 3: Analyysilakanaesimerkki yhteisöllisyys-lakanasta. 

 
 

Liite 4: Pohdinta-mindmap.  
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Liite 5: Vanha saarnastuoli on linkki tuhansien vuosien jatkumoon.  

 
 

 

Liite 6: Nuoret aikuiset pitävät Pispalan kirkon alttarilla olevaa puista  

krusifiksia kirkon materiaalisista symboleista kaikista merkittävimpänä. 
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Liite 7: #harraskuu-rukouskampanjan mainos. 

 
 

Liite  8: Varikkomessun pastori Timo Pöyhönen puhumassa.291 

 
                                                
291 Uusi Verso –lehti 2/2013 ©Hannu Piirainen. 
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Liite 9: Ikkunat, eli luonnon alttaritaulut. 

 
 

Liite 10: Yksi Varikkomessun nykyaikaisesta toteutuksesta vastaavavista 

henkilöistä on miksaaja, joka huolehtii messun äänentoistosta. Hyvällä ää-

nentoistolla on suuri merkitys messussa viihtymiselle.  
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Liite 11: Musiikki Varikkomessussa toteutetaan ylistysbändin säestyksellä.292  

 
 

Liite 12: Varikon jäsenet pitävät paljon myös virsien laulamisesta uusilla 

sovituksilla. Messussa virsiäkään ei lauleta virsikirjasta, vaan laulujen sanat 

heijastetaan videotykillä kirkon valkoiselle seinälle. 

 
 

 

 
                                                
292 Uusi Verso –lehti 1/2014 ©Hannu Piirainen. 
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Liite 13: Kiitoslaulussa kaikkia kehotetaan kiittämään Jumalaa seisten.293 

 
 

Liite 14: Varikkomessun ylistysosiossa seurakuntalaiset ylistävät Jumalaa 

joko penkissä istuen tai seisten heilutellen käsiään. 

 
 

 

                                                
293 Varikkolehti 1/2012 ©Hannu Piirainen. 
 


