
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”SAAKO SAPATTINA TWIITATA? 

#TWAARNA” 

Twaarnojen ja twaarnaajien analyysi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matti Hernesaho 

Käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma 

Maaliskuu 2016 



 

 

 

 



 

 

HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET 

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion 

Teologinen tiedekunta 

Laitos  Institution 

Käytännöllisen teologian osasto 

TekijäFörfattare 

Hernesaho, Matti Juhani 

Työn nimi Arbetets titel 

”Saako sapattina twiitata? #twaarna” – Twaarnojen ja twaarnaajien analyysi 

Oppiaine  Läroämne 

Yleinen käytännöllinen teologia 

Työn laji Arbetets art 

Pro gradu 

Aika Datum 

Maaliskuu 2016 

Sivumäärä Sidoantal 

82 + 28 

Tiivistelmä Referat 

Twaarnat ovat vuoden 2013 syyskuusta lähtien mikroblogipalvelu Twitterissä julkaistuja kor-

keintaan 140 merkin mittaisia uskonnollisia viestejä, joita kutsutaan Twitterin minisaarnoiksi. 

Tässä tutkimuksessa tutkin, millaista uskonnollista viestintää tai saarnaa twaarnat ovat. Tutki-

muksen kohteena ovat myös ne vaiheet, joita twaarnalla on ilmiönä ollut vuoden 2015 syys-

kuun loppuun mennessä. Lisäksi tutkimuksessani selvitän, keitä aktiiviset twaarnaajat ovat. 

 

Tutkimus on menetelmällisesti aineistolähtöinen. Twaarnojen analyysissä päädyin käyttämään 

teema-analyysimenetelmää. Rajasin tutkimuksessa käyttämäni twaarna-aineiston aineiston oh-

jaamana Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkovuosikalenterin mukaisesti. Twaarnojen 

analyysissä lähestymistapa on laadullinen ja twaarnaamisen vaiheiden tarkastelussa historial-

linen. Twaarnaajia kartoittavassa kyselytutkimuksessa on mukana määrällisiä menetelmiä. 

 

Twaarnaaminen alkoi syyskuussa 2013 rehtori Saija Hellströmin aloitteesta. Twaarnoissa käy-

tettävän aihetunnisteen #twaarna keksi teologian opiskelija Visa Viljamaa. Twaarnata voi kuka 

tahansa Twitter-käyttäjä. Ensimmäisen kahden vuoden aikana yli 300 käyttäjää on julkaissut 

yhteensä yli 3000 twaarnaa. 

 

Tutkimuksen mukaan enemmistö twaarnaajista on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pap-

peja. Noin joka kymmenes twaarnaaja kuuluu muuhun uskonnolliseen yhteisöön kuin Suomen 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Noin kolmannes twaarnaajista on evankelis-luterilaisia maal-

likkoja. Twaarnaajat edustavat laajasti eri ikäluokkia. Useampi kuin kaksi kolmesta twaarnaa-

jasta on miehiä. Yli 70 % twaarnaajista pitää twaarnaamista vähintään jossain määrin osana 

työtään. 

 

Tutkimukseni mukaan twaarnat ovat monipuolista uskonnollista viestintää. Merkittävimmät 

yksittäiset twaarnoja ohjaavat viitekehykset ovat kirkkovuoden ajankohdan mukainen kirkko-

pyhän otsikko ja tuon otsikon kuvaus sekä tuohon ajankohtaan linkittyvät evankeliumikirjan 

mukaiset tekstit. Twaarnoihin vaikuttavat myös Twitterin oma konteksti sekä ajankohtaiset 

ilmiöt. Twaarnat jakautuvat lähtökohdiltaan yhtäältä kirkkovuoteen liittyviin twaarnoihin ja 

toisaalta monista muista lähtökohdista nouseviin twaarnoihin. Suurin osa twaarnoista julkais-

taan sunnuntaisin. Ajallisesti kirkkovuoteen liittyvät twaarnat painottuvat pyhäpäiviin ja muut 

twaarnat arkipäiviin.  

 

 
Avainsanat – Nyckelord 

Sosiaalinen media, Twitter, mikroblogit, käytännöllinen teologia, saarnat, homiletiikka 

Säilytyspaikka – Förvaringställe 

https://helda.helsinki.fi/ 
Muita tietoja 

 



 

  



 

 

Sisällysluettelo 
  

1. Johdanto ........................................................................................................... 1 

2. Tutkimuksen tausta .......................................................................................... 4 

2.1. Saarna ........................................................................................................ 4 

2.1.1. Mitä saarna on? .................................................................................. 4 

2.1.2. Kuka saa saarnata? ............................................................................. 7 

2.1.3. Mistä ja miten saarnataan?................................................................. 8 

2.2. Uskonto, viestintä ja nykyaika ................................................................ 12 

2.2.1. Mitä viestintä on? ............................................................................ 12 

2.2.2. Uskonto ja sähköinen viestintä ........................................................ 13 

2.2.3. Twitter.............................................................................................. 15 

3. Tutkimuksen toteuttaminen ........................................................................... 20 

3.1. Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset ................................................ 20 

3.2. Aineiston rajaus ja hankinta .................................................................... 21 

3.3. Aineiston analyysi ................................................................................... 24 

3.4. Tutkimusetiikka ja tutkimuksen luotettavuus ......................................... 26 

4. Twaarnan lyhyt historia ................................................................................. 28 

4.1. Kansainvälinen viitekehys ...................................................................... 28 

4.2. Onnistunut aloitus ................................................................................... 29 

4.3. Mediahuomio laantuu, mutta vakaa asema säilyy .................................. 32 

5. Twaarnaajat.................................................................................................... 37 

5.1. Havaintoja kaikista twaarnaajista............................................................ 37 

5.2. Keitä aktiiviset twaarnaajat ovat? ........................................................... 40 

6. Twaarnat ........................................................................................................ 45 

6.1. Analyysin lähtökohdat ............................................................................ 45 

6.2. Millaisia twaarnat ovat? .............................................................................. 47 

6.2.1. Twaarnat julistavat kirkkovuotta ......................................................... 47 

6.2.2. Twaarnojen monet lähtökohdat ........................................................... 62 

6.2.3 Twaarnat ajan hermolla ........................................................................ 72 

7. Johtopäätökset................................................................................................ 77 

Lähde- ja kirjallisuusluettelo ................................................................................. 83 

Päälähteet ........................................................................................................... 83 

Internet-lähteet ................................................................................................... 83 

Painetut lähteet................................................................................................... 90 

Kirjallisuus ......................................................................................................... 90 

Liitteet .................................................................................................................... 96 



 

 



1 

1. Johdanto 
Emerituspiispa Eero Huovinen pohtii tuoreessa saarnaa käsittelevässä kirjassaan 

saarnan toimintaympäristön muutosta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. 

Kun nyky-yhteiskunnassa subjektiivisten näkemysten korostaminen on korkeasti 

arvostettua, on saarnojen asema ja tarpeellisuus perinteisessä mielessä hänen mu-

kaansa kyseenalaistettavissa. Saarnasta on tullut vain yksi ääni muiden joukossa 

ilman entisen kaltaista auktoriteettia.  Saarnan toimintaympäristön muutos näkyy 

Huovisen mukaan myös siinä, kuinka papiston arvostus saarnaa kohtaan työtehtä-

vänä on dramaattisesti vähentynyt.1  

 Saarnaamisen, saarnaajan vallan ja uskonnon merkitys suomalaisessa yhteis-

kunnassa on vähentynyt ja yhä harvempi käy jumalanpalveluksissa. Samanaikai-

sesti on muodostunut uusia tapoja niin kutsutulle Jumalan sanan kohtaamiselle ja 

kirkkovuoden yhteydessä elämiselle.2 Passiivisempien jäsenien tavoittamiseksi 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on 1930-luvulta lähtien tuottanut radiohar-

tauksia ja -jumalanpalveluksia sekä 1950-luvulta lähtien televisiojumalanpalveluk-

sia.3  

Viestinnän tutkijan ja kouluttajan Karoliina Malmelinin mukaan tiedottami-

sen aika Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa alkaa olla ohi, koska yhteiskun-

nassa on siirrytty vuorovaikutuksen aikaan. Kirkko onkin pyrkinyt rakentamaan 

vuorovaikutuksellista yhteisöllisyyttä internetiin.4 Vielä tutkimaton uudenlaisen 

hengellisen internet-yhteisöllisyyden muoto on mikroblogipalvelu Twitterin twaar-

nat eli 140 merkin mittaiset tekstuaaliset minisaarnat, jotka ovat tämän tutkimuksen 

aihe. Twaarna on esimerkki modernista ja yhteisöllisestä uskonnon ilmenemismuo-

dosta internetissä.5 Twaarnoja voi kirjoittaa kuka tahansa ilman ulkoista auktori-

teettia tai kontrollia. 

 Twitter-saarnojen keksijänä Suomessa pidetään Mäntsälän seurakunnan kirk-

koherra Mikko Seppälää, joka aiemmin julkaistujen Twitter-novellien innoittamana 

kysyi syksyllä 2013 Mäntsälän seurakunnan kirkkoneuvoston suunnitteluryhmässä, 

                                                 
1 Huovinen 2015, 58, 71, 73–74. 
2 Malmelin 2013, 34–35; Huovinen 2015, 44. 
3 Sumiala-Seppänen 2001, 92. 
4 Malmelin 2013, 52–54. 
5 Ahonen 2015. 
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miksei ole olemassa Twitter-saarnoja.6 Tämän keskustelun innoittamana uskonnon-

opettaja ja Mäntsälän Riihenmäen koulun rehtori Saija Hellström twiittasi perjan-

taina 20. syyskuuta 2013 kello 21.24: 

Mulle ehdotettiin, että pitäis alkaa pitää Twitter-saarnoja. Veikkaan et vaikeampaa ku 

oikea. Kuka lähtee kokeilee? #kirkko7 

Jo samana iltana idea sai Twitterin kirkollisissa piireissä innostuneen vastaan-

oton ja kello 22.28 teologian opiskelija Visa Viljamaa ehdotti, että Twitter-saarno-

jen aihetunniste olisi #twaarna.8 Ensimmäiseksi twaarna-päiväksi valittiin jo seu-

raava sunnuntai, ja sovittiin, että twaarnat liittyvät kyseisen sunnuntain evanke-

liumitekstiin. Seuraavana sunnuntaina, vain kaksi päivää idean esittämisen jälkeen, 

mukana twaarnaamassa oli jo yli viisikymmentä Twitter-käyttäjää, muiden mukana 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen.9 Tästä lähtien 

twaarna on ollut paikkansa vakiinnuttanut viikoittainen Twitter-ilmiö.  

Twaarnaa on kuvailtu ja määritelty julkisuudessa eri tavoin.  Seurakuntalai-

nen.fi -verkkolehden Saara Rikalainen on kuvannut twaarnaa ”twiitin” eli Twitter-

viestin mittaiseksi saarnaksi, joka keskittyy yleensä kirkkovuoden raamatunkoh-

tiin.10 Yleisradion Riikka Raitio on kuvannut twaarnaa 140 merkillä tehdyksi evan-

keliumitekstin tiivistelmäksi.11 Toimittaja-pappi Jan Ahonen on määritellyt twaar-

nan kirkkovuoden ajankohtaiset ajatukset twiitin mittaiseksi saarnaksi tiivistäväksi 

viestiksi. 12 Kristoffer Seppänen kuvaa twaarnaa käytännöllisen teologian pro gradu 

-tutkielmassaan 140 merkin saarnaksi.13 

Johanna Sumiala on tutkinut median rituaaleja, joilla hän tarkoittaa median ja 

sen käyttäjien toistuvaa symboleilla ladattua kommunikaation muotoa.14 Twaar-

nasta tekee mielenkiintoisen mediarituaalin se, että siinä mediarituaali ammentaa 

vahvasti perinteisestä uskonnollisesta rituaalista eli jumalanpalveluksesta ja siellä 

tapahtuvasta saarnasta. Homileettiset ja sosiaalisen median viestinnän kysymykset 

yhdistyvät twaarnassa. Twaarna on sekä tietynlaista kontekstuaalista saarnaa tai 

saarnaksi kutsuttavaa tekstiviestintää ja toisaalta sosiaalisen median uskonnollista 

viestintää. Tämä tekee twaarnasta erityisen mielenkiintoisen käytännöllisteologisen 

tutkimuskohteen.  

                                                 
6 Ahonen 2013; Hellström 2013B. 
7 Hellström 2013A. 
8 Viljamaa 2013. 
9Ahonen 2013; Hellström 2013B; Mäkinen 2013A.  
10 Rikalainen 2015. 
11 Raitio 2013. 
12 Ahonen 2015. 
13 Seppänen 2014, 67. 
14 Sumiala 2010, 19. 
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Twaarnoja tai ylipäänsä suomalaista uskonnollista Twitter-viestintää ei ole ai-

kaisemmin tutkittu. Englanninkielistä uskonnollista julistusta Twitterissä on tutki-

nut näkyvimmin Pauline Hope Cheong.15 Tämän tutkimuksen pääpaino on twaar-

nojen aineistolähtöisessä temaattisessa analyysissa.  Jotta voin sijoittaa twaarnojen 

analyysin kontekstiinsa, tutkin myös twaarna-ilmiön historiallista taustaa sekä sitä, 

keitä twaarnaajat ovat.  

Tutkielman toisessa luvussa kerron tutkielman aihepiirin taustasta, eli saarnasta, 

uskonnollisesta viestinnästä sekä Twitteristä. Kolmannessa luvussa avaan tutki-

mustehtävää ja -kysymyksiä sekä kerron tutkimuksen metodologiasta.  Neljäs luku 

kertoo twaarna-ilmiön vaiheista vuoden 2015 syyskuuhun asti. Luvussa viisi rapor-

toin tekemäni kyselytutkimuksen sekä Twitterin avoimen datan perusteella sitä, 

keitä twaarnaajat ovat. Twaarnojen analyysi on luvussa kuusi. Lopuksi luvussa seit-

semän esitän johtopäätöksiä ja jatkotutkimusehdotuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Esim. Cheong 2012. 
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2. Tutkimuksen tausta 

2.1. Saarna 

2.1.1. Mitä saarna on? 

Tämän tutkimuksen lähtökohdat ovat uskonnollisessa internet-viestinnässä ja ho-

miletiikassa. Koska tämän tutkimuksen tarkastelukulma on teologinen, ja koska 

twaarna on lähtenyt ilmiönä liikkeelle Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piiristä 

ja mielletään yleisesti Twitter-saarnaksi,16 on mielekästä taustoittaa tutkimusaihetta 

tutustumalla saarnaan. Onhan twaarna monin tavoin twaarnojen taustatekijä. 

Reformoitu teologi Karl Barth toteaa, että edes protestanttisuuden sisällä ei 

ole selkeää konsensusta siitä, mitä saarna on.17 Jo se, että twaarnoja kutsutaan ylei-

sesti saarnoiksi, tukee tätä huomiota. Koska saarna ymmärretään eri tavoin erilai-

sissa konteksteissa ja erilaisissa kristillisissä liikkeissä, on tutkimuskysymykset 

huomioon ottaen mielekästä taustoittaa tutkimusta käsittelemällä saarnaa erityisesti 

evankelis-luterilaisesta ja suomalaisesta näkökulmasta, vaikkakin otan huomioon 

myös laajempaa akateemista keskustelua saarnasta ja saarnaamisesta. 

Homiletiikan professori Joseph R. Jeter Juniorin mukaan saarna on usein 

määritelty yksinkertaisesti puheeksi uskonnollisesta aiheesta.18 Piispa Martin Lön-

nebon mukaan sanakirjamääritelmänä saarna on kirkon virallista suullista julistusta, 

joka useimmiten on kultillisessa yhteydessä. Sen sijaan kirkon omassa yhteydessä 

saarna on Lönnebon mukaan ennen kaikkea Jumalan sanan julistusta. Lönnebon 

mukaan saarnaaja kuuntelee yhtäältä Jumalaa ja toisaalta nykyajan maailmaa.19 Do-

sentti Tapio Lampisen mukaan laajan määritelmän mukaisesti kaikki kristillinen 

toiminta on saarnaa. Suppean määritelmän mukaan saarna on Lampisen mukaan 

kuitenkin raamatuntekstin johdolla jumalanpalveluskontekstissa pidetty puhe. 

Lampisen mukaan saarna eroaa muista puheista siinä, että se liittyy Raamatun teks-

tiin.20   

Merkittävän saksalaisen 1900-luvun alun luterilaisen teologin Friedrich 

Niebergallin määritelmän mukaan saarna on kirkon kultin yhteydessä olevaa pu-

hetta, jossa tehtävään kutsuttu tuo evankeliumin kokoon tulleelle kristilliselle seu-

rakunnalle. Hän näkee saarnan kuulijan, saarnaajan ja evankeliumin muodostamana 

                                                 
16 Hietanen 2014. 
17 Barth 1991, 44. 
18 Jeter Jr. 2008, 151. 
19 Lönnebo 1977, 11. 13, 224. 
20 Lampinen 1983, 42–43. 
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synteesinä. Tässä Niebergall jakaa Friedrich Schleiermacherin saarnakäsityksen pe-

ruslähtökohdat.21 Yhdysvaltalainen saarnatutkija Edmund A. Steimlen vaikuttaa 

ammentavan tästä perinteestä, kun hänen mukaansa saarnassa yhdistyy kolme eri 

kertomusta: seurakunnan, saarnaajan ja Jumalan kertomukset.22 

Jari Jolkkosen, Simo Peuran ja Osmo Vatasen toimittama Saarnan käsikirja 

kuvailee monia saarnaan sisältyviä ulottuvuuksia ja määritelmiä. Saarna  on lähtö-

kohtaisesti puhe jumalanpalveluksessa.23 Saarna on erityisesti Kristuksen muista-

mista jumalanpalveluksessa.24 Esipuheessa toimituskunta korostaa saarnaa erityi-

sesti kuultuna sanana.25 Saarnaan sisältyy paraneesi, eli kehotus parannuksen teke-

miseen.26 Saarnatutkija ja piispa Yrjö Sariola korostaa käsikirjaan kirjoittamassaan 

luvussa, että saarna ei ole puhetta Jumalasta, vaan Jumalan omaa puhetta.27 Tämä 

korostus tulee esille myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluk-

sen oppaassa Palvelkaa Herraa iloiten.28  Eero Huovisen mukaan saarna on aina 

vallankäyttöä.29 Saarnan käsikirjassa Päivikki Suojanen kirjoittaa saarnan olevan 

suostuttelevaa vallankäyttöä, jonka tukena on Raamatun sana.30 Jo kirkkoisä Au-

gustinus näkikin saarnan suostuttelevan viestintänä.31 

Fred Craddockin mukaan saarna on kohdennettu puhe, joka viestii Jumalan 

sanaa Raamatun sanan avulla.  Hänen mukaansa saarna on viestintää ylistyksen, 

jumalanpalveluksen ja liturgian kontekstissa.32  Thomas G. Longin mukaan saarna 

on Jumalan toiminnan paljastamista ja rauhan julistamista Jumalan ja ihmiskunnan 

välille.  Hänen mukaansa kristillinen saarna ei vain puhu Jeesuksen toiminnasta, 

vaan on itsessään Jeesuksen toiminnan jatke.33 Pehr Edwallin mukaan saarna on 

puhe, jolla on jumalanpalveluksellinen ja raamatullinen konteksti. Hän korostaa 

saarnan olevan liturginen elementti, ja jumalanpalveluksen ulkopuolellakin ole-

vissa saarnoissa on läsnä tämä liturginen ulottuvuus.34 

                                                 
21 Sariola 1967, 31. 
22 Ridenhour 1998, 151. 
23 Nissilä 2001, 172. 
24 Vatanen 2001, 81. 
25 Jolkkonen, Peura, Vatanen 2001, 7. 
26 Tuomi 2001, 47. 
27 Sariola 2001, 18. 
28 Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 27. 
29 Huovinen 2015, 39. 
30 Suojanen 2001, 217. 
31 Lampinen 1983, 23. 
32 Craddock 1985, 27, 31, 41–42. 
33 Long 2000, 727–730. 
34 Edwall 1965, 14–15, 55, 60. 
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Martti Luther näki saarnan paljon laajempana asiana kuin vain sanan selityk-

senä jumalanpalveluksessa. Myös jumalanpalveluksen ulkopuolella on nähtävissä 

Lutherin mukaan sanan saarnaa. Toisaalta Lutherille synninpäästöllä ja saarnalla 

oli erottamaton yhteys. Kuitenkin Lutherille saarna tarkoitti ylipäänsä elävää ja 

suullista viestiä, joten se on nähtävä myös laajempana asiana kuin vain jumalanpal-

veluspuheena. Jumalanpalveluksessa tapahtuvalla saarnalla on kuitenkin luterilai-

sessa teologiassa erityinen asema armonvälineluonteensa perusteella.35  

Yngve Briliothin mukaan Jeesuksen synagogapuhe (Luuk. 14:16–30) antaa 

saarnalle kolme lähtökohtaa. Nämä lähtökohdat ovat saarnan liturgisuus, eksegeet-

tisyys ja profeetallisuus. Liturgisuus tarkoittaa sitä, että saarna sijoittuu jumalanpal-

veluskontekstiin perinteen mukaisesti. Eksegeettisyys tarkoittaa sitä, että saarna 

nousee kulloinkin käsiteltävästä tekstistä, ja profeetallisuus tarkoittaa sitä, että 

saarna selittää kulloinkin käsiteltävää tekstiä Kristuksesta käsin.36   

Retoriikan tutkija Barbro Wallgren Hemlin näyttää rakentavan oman saarnan 

ulottuvuuksien määrittelynsä Briliothin lähtökohtien varaan, mutta lisää kolmen 

lähtökohdan lisäksi myös saarnan suullisuuden ja retorisuuden.37 Myös Heikki Ko-

tila rakentaa Briliothin jaottelun varaan, ja liturgikkona lisää, että saarnassa on läsnä 

myös doksologinen eli ylistyksellinen ulottuvuus, anamneettinen eli mieleen pa-

lauttava ulottuvuus, epikleettinen eli avuksi huutava ulottuvuus ja eskatologinen eli 

toivon ulottuvuus. Näin Kotila korostaa, että saarna on luonteeltaan liturginen ja 

kuuluu liturgian yhteyteen.38 Keskeiseksi periaatteeksi eri lähteistä näyttää nouse-

van saarnan luonne puheena, joka useimmiten nähdään puheena liturgisessa yhtey-

dessä.39 Se onkin lähtökohtainen ero twaarnan ja perinteisesti ymmärretyn saarnan 

välillä, koska twaarna on kirjalliseksi luotu tuotos, ei puhe. 

On eri asia puhua teorian tasolla siitä, mitä saarna on, ja sitten käytännössä kat-

soa tutkimustuloksia, joita itse saarnaamista tutkimalla on saatu. Jukka-Pekka Pu-

ron saarnatutkimuksen perusteella suomalainen saarna on keskustelevaa saarnaa. 

Tällainen saarna ei pyri niinkään vaikuttamaan tai muutokseen, vaan on luonteel-

taan neuvovaa ja suostuttelevaa. Tällainen saarna onkin sopusoinnussa suomalaisen 

puhekulttuurin kanssa.40 

                                                 
35 Ivarsson 1973, 12, 18–19, 119–128; Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 28; Kotila 2004, 205. 
36 Brilioth 1945, 5, 7–9. 
37 Wallgren Hemlin 1997, 23. 
38 Kotila 2004, 28. 
39 Esim. Brilioth 1945, 2; Simojoki 1947, 29–31; Davis 1958, 164; Edwall 1965, 11–13, 55; Sa-

riola 1967, 31; Ivarsson 1973, 18; Lönnebo 1977, 11, 59; Lampinen 1983, 42; Craddock 1985, 

190; Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 27; Kotila 2004, 205; Wilson 2008, 185–186. 
40 Puro 1998, 30. 
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2.1.2. Kuka saa saarnata? 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksen oppaan mukaan saarnaa-

minen oli alun perin piispan tehtävä, jota hän suoritti piispanistuimeltaan käsin. 

Myöhemmin seurakuntien kasvaessa saarnaamisesta tuli käytännön rajoituksista 

johtuen pappien tehtävä.41 Luterilaisen uskon ja tunnustuksen perusasiakirjan 

Augsburgin tunnustuksen mukaan kukaan ei saa opettaa kirkossa julkisesti ilman 

asianmukaista kutsumista.42 Luterilainen reformaatio ja sen mukainen tunnustus 

mainitseekin erityisen saarnaviran, jota pidetään evankeliumin julistamisen vir-

kana. Kukaan ei saa luterilaisen tunnustuksen mukaan omavaltaisesti hoitaa saar-

navirkaa.43 Toisaalta, vaikka julkiseen saarnavirkaan voikin siirtyä vasta erityisen 

kutsun kautta, pidetään jokaista kristittyä silti kutsuttuna evankeliumin julistami-

seen niin kutsutun yleisen pappeuden kautta.44 Suomen evankelis-luterilaisen kir-

kon kirkkolain mukaan kirkon tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa.45 Kirkkojärjes-

tyksen mukaan lupa saarnaamiseen on papeilla ja lehtoreilla sekä muilla kristilli-

sestä vakaumuksesta tunnetuilla kirkon jäsenillä, joille kirkkoherra on antanut lu-

van.46 

Niebergall korostaa, että saarnaaminen on tehtävään valmennettujen ja kut-

suttujen kirkon palvelijoiden tehtävä.47 Reformoitu Barth korostaa luterilaisen tun-

nustuksen tapaan saarnaajan sisäisen kutsun sekä seurakunnan ulkoisen kutsun ja 

saarnaajan saarnavirkaan sopivuuden merkitystä.48 Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko vaatii varsinaiseen saarnavirkaan vihittäviltä tarvittavaa muodollista sivis-

tystä,49 ja muiden muassa Barth ja Huovinen korostavat saarnaamisen ja oppinei-

suuden yhteenkuuluvuutta.50 

Lönnebo korostaa, että teologisessa mielessä saarnaaja on jotain muutakin kuin 

tähän tehtävään asetettu ihminen. Lönnebon mukaan oikea saarnaaja on Jumalan 

Pyhä Henki. Lönnebo siteeraa Lutheria korostaen, että saarnaajan on voitava sanoa 

olevansa itse apostoli ja Kristuksen profeetta saarnatessaan.51  

                                                 
41 Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 159. 
42 Augsburgin tunnustus XIV; Huovinen 2015, 196–197. 
43 Augsburgin tunnustus V; Sariola 1975, 55–56; Peura 2001, 95; Huovinen 2015, 121. 
44 Sariola 1975, 55; Tubbs Tisdale 1998, 10. 
45 Kirkkolain 1. luvun 2§. 
46 Kirkkojärjestyksen 2. luvun 1§. 
47 Sariola 1967, 31. 
48 Barth 1991, 67–70. 
49 Kirkkojärjestyksen 2. luvun 5§. 
50 Barth 1991, 69; Huovinen 2015, 45–46. 
51 Lönnebo 1977, 14. 
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Kuten tässä tutkielmassa esiintyneistä nimistäkin voi päätellä, on saarnaaminen 

ja saarnaamisesta puhuminen ollut lähes 2000 vuotta miesten yksinoikeus. Vaikka 

pohjoismaisessa luterilaisessa kontekstissa saarnaaminen on 1900-luvun mittaan 

avautunut myös naisille, on miehinen historia vaikuttanut saarnaamisen perintee-

seen ja tyylin valtavasti.52 Naisten pappeuden mahdollistuttua Pohjoismaisten esi-

merkkien jälkeen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuonna 1988,53 saarnaa-

jien sukupuolijakauman muutos on ollut Suomessa nopeaa. Vuonna 2011 41 % seu-

rakuntaviroissa toimineista papeista oli naisia, ja naisten suhteellinen osuus saar-

naajista jatkaa yhä kasvamistaan.54 

2.1.3. Mistä ja miten saarnataan? 

Aikana ennen kanonisoitua Raamattua saarnan Kristus-keskeisyys muodosti saar-

nan tarkasti rajatun asiasisällyksen. Toinen keskeinen alkukristillinen saarna-aines 

oli eksegeettinen: Kristus Vanhan testamentin ennustusten valossa.55 Sariolan mu-

kaan Karl Fezer kuvaa Jumala lahjoittavan sanansa Raamatun teksteissä, joten saar-

naa ei voi olla ilman saarnatekstiä.56 Craddock kuvaa Raamattua saarnan isäksi ja 

äidiksi, jonka kautta saarna viestii Jumalan sanaa.57 Perinteisesti saarna onkin pi-

detty Raamatun tekstin pohjalta. Saarna eroaa muista puheista Lampisen mukaan 

juuri siinä, että se liittyy Raamatun tekstiin. Niin kuin jo Jeesuksen ajan temppelissä 

luettiin lakia ja profeettoja, niin myös kristillinen saarna pohjautuu pyhiin tekstei-

hin.58 Saarnaajan keskeinen tehtävä onkin olla Raamatun tekstin tulkitsija ja tutus-

tuttaja.59 

On olemassa käytännössä kolme erilaista perinnettä valita saarnateksti. Yksi 

näistä on saarnaajan vapaa valinta, joka on noussut suosituksi erityisesti evankeli-

kalismin ja vapaakristillisyyden piirissä. Toinen on lectio continua eli ”jatkuva lu-

keminen”, jossa edetään Raamattua järjestyksessä. Kolmantena on perikooppijär-

jestelmä, jossa tietyille pyhäpäiville on määrätty tietyt Raamatun tekstikatkelmat 

                                                 
52 Wallgren Hemlin 1997, 16, 158. 
53 Evl.fi 2015. 
54 Haastettu kirkko 2012, 351. 
55 Simojoki 1947, 191. 
56 Sariola 1967, 132. 
57 Craddock 1985, 27. 
58 Lampinen 1983, 43. 
59 Thompson 2008, 61; Wilson 2008, 187. 
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eli perikoopit, joista saarnata. Ensimmäinen perikooppisarja muodostui 500-lu-

vulla.60 Lectio continua tuli hallitsevaksi järjestelmäksi reformoiduissa kirkoissa,61 

kun taas luterilaisuus säilytti perikoopit katolisen kirkon perintönä.62  

Kirkkojärjestyksen mukaan saarna on Suomen evankelis-luterilaisessa kir-

kossa pidettävä kirkkokäsikirjan mukaisista teksteistä kirkon tunnustuksen mukai-

sesti.63 On saarnaajan vallassa valita, mistä määrätystä tekstistä hän saarnaa.64 Ju-

malanpalveluksen opas Palvelkaa Herraa iloiten ohjeistaa, että ensisijaisesti tulee 

saarnata evankeliumista, ja evankeliumi tulee evankelis-luterilaisessa saarnassa ot-

taa huomioon myös silloin, kun saarnataan ensimmäisestä tai toisesta lukukappa-

leesta.65 Kotilan mukaan Raamatun monipuoliseen jumalanpalveluskäyttöön kuu-

luu myös se, että välillä saarnataan epistolatekstistä tai Vanhan testamentin luku-

kappaleesta.66 Kirkkovuoden ja sen perikooppien merkityksenä on palauttaa mie-

leen Jumalan pelastusteot ja tehdä ne eläväksi Raamatun sanoman avulla.67 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisessä, vuonna 1999 hyväksytyssä, 

evankeliumikirjassa68 on yhteensä kolme vuosikertaa, jotka vuorottelevat. Evanke-

liumikirjan vuosikerrassa on pääsääntöisesti kolme perikooppia jokaista pyhää 

kohti. Yksi perikooppi Vanhasta testamentista, yksi Uuden testamentin muusta kir-

jallisuudesta ja yksi evankeliumeista. Joidenkin erityispyhien kohdalla on olemassa 

yhteinen lukukappale eri vuosikerroilla tai vain yksi vuosikerta. Evankeliumikirja 

on rakennettu siten, että tekstit liittyvät jollain tavalla toisiinsa. Muut tekstit on va-

likoitu evankeliumiperikoopin lähtökohdista käsin.  

Evankeliumikirjassa on merkitty pyhäpäivän yhteyteen myös pyhän otsikko 

ja tuon otsikon lyhyt kuvaus. Otsikkoa ja kuvausta ei ole Osmo Vatasen mukaan 

tarkoitettu saarnassa käsiteltäväksi teemaksi.69 Evankeliumikirjan sisällön lisäksi 

käytännössä saarnan sisältöön vaikuttavat myös muut ajankohtaiset asiat, esimer-

kiksi ajankohtaiset paikalliset juhlapäivät ja erityispyhät.70   

                                                 
60 Sariola 1975, 42; Lampinen 1983, 43. 
61 Barth 1991, 93–96. 
62 Sariola 1967, 75. 
63 Kirkkojärjestyksen 2. luvun 4§. 
64 Halttunen, Pihlaja, Voipio 2008, 301. 
65 Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 28. 
66 Kotila 2004, 205. 
67 Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 195. 
68 Evankeliumikirja 1999. 
69 Vatanen 2001, 89–90. 
70 Long 1998, 35. 
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Lönnebo korostaa, että vaikka saarnaajalla on käytössään tietty perikooppi, 

on varsinaisena saarnatekstinä koko Raamattu. Hänen mukaansa saarnaajan tehtä-

vänä on saarnata kirkkovuotta, ei kirkkovuodesta.71 Edwall korostaa kirkkovuoden 

merkitystä saarnatekstin tulkinnassa. Samalla tekstillä voi olla erilainen vivahde tai 

lähestymiskulma kirkkovuoden ajankohdasta riippuen. Kirkkovuosi ohjaa myös 

sitä, mitä saarnasta etsitään.72  

Erilaiset saarnateoriat syrjäyttivät perinteisen saarnojen retorisen tutkimuk-

sen 1800-luvulla.73 Perinteisesti homiletiikassa eli saarnaopissa on erotettu toisis-

taan kaksi eri saarnametodia: tekstuaalisessa eli analyyttisessä metodissa tekstiä 

seurataan lähes sana sanalta, kun taas temaattisessa eli systemaattisessa metodissa 

saarna rakentuu aiheen ympärille.74 Temaattisessa saarnassa on useimmiten selkeä 

tähtäyspiste ja rakenne.75 Luterilaisen ortodoksian ajan saarna oli yleensä tekstuaa-

lista saarnaa, kun taas varhaisempi pietistinen saarna oli muodoltaan temaattista.76  

 Yrjö Sariola näkee temaattisen ja systemaattisen välisen eron myös 

omassa saarnaluokittelussaan. Yrjö Sariola luokittelee saarnoja teosentriseksi saar-

naksi, antroposentriseksi saarnaksi ja viestintähomileettiseksi saarnaksi.77 Antro-

posentrisen homiletiikan Sariola katsoo syntyneen teollistumisen ja luonnontietei-

den kehittymisen myötä sekä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun henkisen ilma-

piirin ja liberaaliteologian esiinnousun myötä. Tämän suuntauksen keskeisiä edus-

tajia ovat muiden muassa Friedrich Niebergall ja Otto Baumgarten.  Teosentrisen 

homiletiikan oppi-isänä 1900-luvulla Sariola nostaa esille erityisesti Karl Barthin.78 

Antroposentrisen ja teosentrisen homiletiikan keskeisenä erona on Sariolan 

mukaan suhde tekstiin. Antroposentrisessä homiletiikassa tekstin merkitys on käy-

tännöllinen. Siinä keskeistä on yhteen asiaan keskittyminen. Suhde tekstiin voi olla 

kaksijakoinen: tieteellinen ymmärrys ja liturginen ymmärrys voidaan erottaa toisis-

taan. Antroposentrisessä homiletiikassa saarnaaja on Sariolan mukaan henkilökoh-

tainen todistaja, jonka on oltava rehellinen tieteelliselle omatunnolleen.79  

                                                 
71 Lönnebo 1977, 54, 63. 
72 Edwall 1965, 59, 61–63. 
73 Wallgren Hemlin 1997, 44.  
74 Lampinen 1983, 44. 
75 Edwall 1965, 41. Temaattista saarnametodia suosivat muiden muassa Eero Huovinen ja Jari 

Jolkkonen. Katso Jolkkonen 2001 & Huovinen 2015. 
76 Ivarsson 1973, 139, 154. 
77 Sariola 1975, 45–51. 
78 Sariola 1967, 14, 16–17, 21. 
79 Sariola 1967, 174, 178–179, 189. 
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Teosentrisessä homiletiikassa tekstillä on hallitseva rooli, ja sillä on ennen 

kaikkea vahva homileettinen ja liturginen merkitys. Suhde tekstiin on kokonaisval-

tainen.80 Teosentrisessä homiletiikassa teksti hallitsee metodia, kun taas antro-

posentrisessä homiletiikassa eriytetään tekstin tieteellinen tausta ja tämän päivän 

sovellutus.81 

 Viestintähomiletiikaksi Sariola kuvaa aikansa uutta suuntausta, jossa saarnan 

luonne julkisena temaattisena puheena korostuu. Muoto ja sisältö kuuluvat tässä 

yhteen. Sariola näkee viestintähomiletiikan antiteesiksi teosentriseen homiletiik-

kaan nähden. Siinä teksti ei välttämättä ole primääriasemassa, vaan enemmänkin 

saarnan apuväline. Viestintähomiletiikka on ajankohtaista puhetta, jossa pyritään 

voittamaan tekstin maailman ja nykymaailman välinen etäisyys.82 

1960-luvun Ruotsissa Edwall jaotteli aikansa saarnatyypeiksi dogmaattisen-, 

eettisen-, eksegeettisen ja erityisen ”kirkkosaarnan”, jonka lähin kosketuspinta on 

liturgiassa, sakramenteissa ja kirkkovuodessa.83 Lönnebo tyypittelee saarnoja laa-

jemmin teoksessaan Homiletik. Hän lajittelee erilaisia saarnoja raamattusaarnaksi, 

katekeettiseksi saarnaksi, temaattiseksi saarnaksi, esseesaarnaksi, dramaattiseksi 

saarnaksi, meditatiiviseksi saarnaksi, meditaatioksi, esitelmäksi ja todistuspuheen-

vuoroksi.84 Lönnebo seuraa Edwallin jaottelua eritellessään erityissaarnoiksi rippi- 

kaste- vihki- konfirmaatio- ja hautauspuheen, joista viimeiseksi mainittua sekä Ed-

wall että Lönnebo pitävät kaikista vaikeimpana ja tärkeimpänä saarnana.85 

Barbro Wallgren Hemlin jaottelee tutkimuksessaan saarnoja eri tyyppeihin 

argumentaatioperustein. Hän määrittelee aristoteelisen mallin mukaiset paatos-, ee-

tos-, ja logosargumentit, ja lajittelee saarnoja näiden argumenttien käytön perus-

teella. Paatosargumentilla hän tarkoittaa tunteisiin vetoavaa argumentaatiota, ee-

tosargumenteilla auktoriteetteihin kuten Jeesukseen, Jumalaan, kirkkoon tai saar-

naajaan vetoavaa argumentaatiota, ja logosargumentaatiolla inhimilliseen koke-

mukseen tai yleiseen tietoon perustuvaa argumentaatiota.86 Wallgren Hemlinin tut-

kimuksessa yleisimmäksi nousi paatosargumentti, ja tutkimuksen keskeisimmäksi 

                                                 
80 Sariola 1967, 175–176, 189. 
81 Sariola 1975, 45, 50. 
82 Sariola 1975, 41–42, 45, 51. 
83 Edwall1 1965, 89–95. 
84 Lönnebo 1977, 115–175. 
85 Edwall 1965, 76–87; Lönnebo 1977, 176–190. 
86 Wallgren Hemlin 1997, 83 
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löydökseksi argumenttien vahvasti sukupuolittunut jakauma: miehet käyttivät vah-

vasti eetosargumentteja ja naiset logosargumentteja.87 Tutkimuksen kokonaisotok-

sen jäädessä 45 saarnaajaan (35 miestä ja 10 naista), ovat sukupuolianalyysit kui-

tenkin varsin rohkeita tulkintoja. 

2.2. Uskonto, viestintä ja nykyaika 

2.2.1. Mitä viestintä on? 

Osmo A. Wiio määrittelee viestinnän yksinkertaistettuna informaation vaihdan-

naksi.88 John Fisken mukaan viestintä toimii aina koodien ja merkkien varassa.89 

Wiion mukaan Klaus Merten on löytänyt 160 eri viestinnän määritelmää ja koonnut 

niistä kuusi merkitsevintä ominaisuutta, jotka ovat vuorovaikutus, tarkoitukselli-

suus, läsnäolo, kielen käyttö, vaikutus ja reflektio. Wiion mukaan Brooks jakaa 

viestinnän sisäisviestinnäksi, keskinäisviestinnäksi, julkisviestinnäksi ja kulttuu-

rien väliseksi viestinnäksi. Wiio kuitenkin painottaa, että kulttuurien välinen vies-

tintä on muiden viestintämuotojen yhdistelmä. Wiio jaottelee viestinnän sisäisvies-

tinnäksi, keskinäisviestinnäksi ja yleisöviestinnäksi. Yleisöviestinnän eri muodoksi 

hän määrittelee julkisen puheen, pienjoukkoviestinnän ja joukkoviestinnän, joista 

kaikki voivat olla joko kohdeviestintää tai joukkoviestintää.90  

Fiske näkee viestinnällä kaksi pääkoulukuntaa, joista ensimmäisen mukaan 

viestintä on sanomien siirtoa ja toisen mukaan merkitysten tuottamista ja vaihtoa. 

Ensimmäistä Fiske kutsuu prosessikoulukunnaksi ja jälkimmäistä semioottiseksi 

koulukunnaksi.91 Wiion mukaan viestintä muodostuu sanattomasta viestinnästä, 

joka tarkoittaa erilaisten symbolien käyttöä sekä sanallisesta viestinnästä, joka tar-

koittaa kielen käyttöä.92 Sekä verbaaliset että nonverbaaliset koodit perustuvat Fis-

ken mukaan siihen, että koodit ovat hyväksyttyjä ja ymmärrettyjä.93 

Eräs modernin viestinnän keskeisimmistä tutkimussuuntauksista on erityisesti 

Charles S. Peircen ja Ferdinand de Saussuren tunnetuksi tekemä semiotiikka.94 Se-

miotiikka on merkkejä, merkkijärjestelmiä ja niiden käyttöä tarkasteleva tieteen-

ala.95 Semiotiikassa tarkastellaan viestien merkityksen luomista.96 Peircen mukaan 

                                                 
87 Wallgren Hemlin 1997, 240. 
88 Wiio 1992, 115. 
89 Fiske 1992, 14. 
90 Wiio 1992, 116, 120, 123. 
91 Fiske 1992, 14–15. 
92 Wiio 1992, 65. 
93 Fiske 1992, 103. 
94 Fiske 1992, 63–66. 
95 Wiio 1992, 139. 
96 Fiske 1992, 69. 



13 

semiotiikassa tutkimuksen kohteena on merkki, kohde ja tulkintajärjestelmä. Tul-

kintajärjestelmä tulkitsee sitä, mitä merkki edustaa. Wiion mukaan Sebeok on ja-

otellut semiotiikan tieteenalana empiiriseen, filosofiseen ja kielitieteelliseen se-

miotiikkaan.97 

Marshall McLuhanin mukaan olennaista ei ole mitä viestitään, vaan missä vies-

titään. McLuhanin mukaan väline on itse viesti. Viestit ovat aistien jatkeita ja ny-

kyaikaisen tehokkaan viestinnän ansiosta maailma ei ole peräkkäisten tapahtumien 

sarja vaan kokonaisvaltainen elämys. McLuhan jakaa viestintävälineet kuumiksi ja 

viileiksi. Kuumalla viestintävälineellä hän tarkoittaa välinettä, joka laajentaa yhtä 

aistia siten, että se vastaanottaa paljon informaatiota. McLuhanin esimerkeissä ra-

dion kaltaiset kuumat viestintävälineet vaativat vähemmän osallistumista, kun taas 

puhelimen kaltaiset viileät viestimet vaativat runsasta osallistumista.98 

Wiion mukaan termillä retoriikka tarkoitettiin antiikin Kreikassa suunnilleen 

sitä, mitä tänä päivänä kutsutaan viestinnäksi. Aristoteleelle retoriikka tarkoitti tai-

toa löytää sopivat suostuttelun keinot tilanteen ja vastaanottajan mukaisesti. Aris-

toteleen retorisia keinoja olivat eetos, paatos ja logos. Eetos-keinoja ovat henkilöön 

liittyvät keinot, paatos-keinot tunteisiin liittyviä keinoja ja logos-keinot järkeen ja 

havainnollistamiseen liittyviä keinoja.99 Myöhemmin retoriikan perinteet ovat jat-

kuneet eri viestinnän tutkimuksen suuntauksissa kuten puheviestinnässä ja keski-

näisviestinnässä.100 

2.2.2. Uskonto ja sähköinen viestintä 

Uskonto ja viestintä ovat lähtökohdiltaan yhteen kietoutuneita. Uskontoa ei olisi 

olemassa ilman viestintää.101 Oikeastaan ilman viestintää koko kulttuuri kuolisi.102 

Uskonto onkin yhteisöllinen ja rituaalinen ilmiö,103 joten viestinnän rooli on uskon-

nossa täysin keskeinen.  

Uskonnon uudenlaisen medioitumisen pioneereja olivat 1960-luvulla syntyneet 

ensimmäiset yhdysvaltalaiset televisiokirkot, jotka yhdistivät saman mielisiä hajal-

                                                 
97 Wiio 1992, 139–140. 
98 McLuhan 1984, 27–28, 43. 
99 Wiio 1992, 52–53. 
100 Wiio 1992, 54. 
101 Sumiala-Seppänen 2001, 13. 
102 Fiske 1992, 14. 
103 Sumiala-Seppänen 2001, 16. 
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laan asuvia ihmisiä tiiviimmäksi joukoksi. Uskonnollinen televisio toimiikin Yh-

dysvalloissa eräänlaisena virtuaalisena yhteisönä, jonka on todettu ehkäisevän mar-

ginaaliin kuulumisen tunnetta.104  

Suomessa evankelis-luterilaisella kirkolla on merkittävä asema uskonnollisessa 

televisio- ja radiotoiminnassa. Näin ollen uskonnon näkyvyys erityisesti television 

kaltaisissa medioissa on Suomessa ja Yhdysvalloissa kovin erilaista, kun Suomessa 

uskonnollinen media on pitkälti kansankirkon hallussa ja Yhdysvalloissa näkyvyys 

on yksityisellä mediaevankelioinnilla.105 Kirkon televisio- ja radiotoiminta ei kui-

tenkaan enää tavoita Suomessa samalla tavalla kuin aiemmin. Tänä päivänä Suo-

men evankelis-luterilaisen kirkon panostus uskonnollisessa mediaviestinnässä on-

kin siirtynyt yhä enemmän sosiaaliseen mediaan. Tiedottamisesta on siirrytty tai 

siirtymässä viestinnän ja vuorovaikutuksen aikaan. Vuosina 2009–2012 kirkolla oli 

Hengellinen elämä verkossa -hanke, ja vuoteen 2013 mennessä 3000 kirkon työn-

tekijää oli opiskellut sosiaalisen median viestintää.106 

Uskonto on ollut läsnä internetissä jo internetin alkuajoista lähtien niin sivus-

toilla, chateissa kuin keskusteluryhmissäkin. Uskonnollisuuden koko kirjo on löy-

tänyt tiensä osaksi internetin uskonnollisuutta.107 Termillä online religion tarkoite-

taan uskonnon harjoittamista internetissä.108 Helland erittelee termit online religion 

ja religion online, joista ensin mainittu tarkoittaa juuri uskonnon harjoittamista in-

ternetissä ja jälkimmäinen uskonnon käsittelyä internetissä. Useat internet-sivustot 

tarjoavat näitä molempia ulottuvuuksia.109 Uusien mediamuotojen ja uskonnon tut-

kija Stephen O’Leary ennusti jo vuonna 1996, että online-uskonto tulee muutta-

maan uskonnollisia uskomuksia ja käytäntöjä vallankumouksellisella tavalla. Inter-

netin dynaaminen luonne edesauttaakin traditioiden muuttumista, mukautumista ja 

vaihtumista.110 

On vaikea määritellä, mitä on pidettävä uskonnonharjoituksena internetissä, 

koska uskonnollinen kokemus on luonteeltaan subjektiivinen. Uskonnollisuus in-

ternetissä on jatkuvassa muutoksessa. Jo ennen varsinaista sosiaalista mediaa inter-

netissä on ollut uskonnollista vuorovaikutusta muun muassa IRC:n, chat-palvelujen 

                                                 
104 Sumiala-Seppänen 2001, 85–86. 
105 Sumiala-Seppänen 2001, 91, 100–102. 
106 Malmelin 2013, 18, 27–28, 52. 
107 Johns 2012, 151. 
108 Helland 2005, 12. 
109 Helland 2005, 1–2. 
110 Campbell 2005, 64, 78. 
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ja keskustelupalstojen muodossa.111 Tavanomaisesti kun internetissä kohtaa uskon-

toa, on uskonnon piiriin hakeutuminen tarkoituksellista ja tietoista toimintaa.112  

Online-uskonnolla on yleensä juuret reaalimaailman uskonnossa. Tänä päivänä 

ihmiset käyttävät internetiä pääasiassa sulavasti osana elämäänsä. Raja reaalimaa-

ilman (offline) ja internetin (online) välillä on muuttunut yhä häilyvämmäksi. Ny-

kypäivän avoin vuorovaikutus reaalimaailman ja internetin välillä luo uskonnolle 

uusia toteutumismahdollisuuksia.113 Online-uskonto on yhteydessä offline-uskon-

non kanssa ja niiden käytännöt vaikuttavat toinen toisiinsa. Merkittävämpänä esi-

merkkinä tästä on niin kutsuttujen kyberkirkkojen synty ja suosion kasvu.114 Ky-

berkirkolla tarkoitetaan internetissä sijaitsevaa ”kirkkoa”, jossa on samoja element-

tejä kuin fyysisissä seurakunnissa, kuten rituaaleja, rukouksia, virsiä ja jopa sakra-

mentteja.115 

Internet on tehty verkostoja varten. Hierarkiat ja arvojärjestelmät sopivat huo-

nosti internetin luonteeseen. Niinpä internetissä tapahtuvaa uskonnollisuutta leimaa 

se, että internet-uskonnollisuus ei sovellu helposti auktoriteetin välineeksi, vaan 

kyse on ennemminkin monelta monelle -viestinnästä.116 Kuitenkin online-uskonto 

mahdollistaa uudenlaisten uskonnollisten auktoriteettien synnyn. Tällaisina kyber-

sukupolven uskonnollisina auktoriteetteina voivat toimia esimerkiksi bloggaajat, 

webmasterit ja keskusteluryhmien moderaattorit.117 Toisaalta on nähtävissä, että in-

ternetin eri mahdollisuuksista, kuten Facebookista ja YouTubesta, on tullut yksit-

täisten pastorien normaalia työkenttää. Vuonna 2009 tehdyn tanskalaisen tutkimuk-

sen mukaan 17 % papeista on Facebookissa työtehtäviin liittyen, 5 % tekee työtä 

chatissa ja 4 % kirjoittaa blogia osana työtehtäviään.118 

2.2.3. Twitter 

Twitteriä pidetään osana internetin murrosilmiötä, jota on kutsuttu yleisesti nimillä 

Web 2.0. ja sosiaalinen media. Näistä termeistä jälkimmäinen on ohittanut ensim-

                                                 
111 Helland 2005, 1–5. 
112 Bertolotti & Cinerari 2013, 43. 
113 Lundby 2011, 1222–1225, 1231. 
114 Campbell 2012, 68–69. 
115 Fischer-Nielsen 2012, 127. 
116 Helland 2005, 4, 13. 
117 Campbell 2012, 74. 
118 Fischer-Nielsen 2012, 115, 121. 
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mäisen suosiossaan vuonna 2010 ja nykyisin termi Web 2.0. on käytännössä hävin-

nyt.119 Median ja viestinnän tutkijat Esa Sirkkunen ja Katri Lietsala ovat määritel-

leet Twitterin sosiaaliseksi verkostopalveluksi.120 Elisa Giaccardi on määritellyt 

Twitterin mikroblogipalveluksi.121  

Twitterissä käyttäjät toimivat niin sisällön tuottajina, välittäjinä kuin vastaan-

ottajinakin. Sosiaaliseksi mediaksi Twitterin tekee juuri se, että käyttäjä voi toimia 

siinä useissa eri rooleissa.122 Twitterissä sisällöntuottajina toimivat usein epäkau-

palliset käyttäjät. Moniin muihin sosiaalisen median palveluihin – kuten esimer-

kiksi Facebookiin – verrattuna Twitter on lähempänä joukkoviestintää, koska aktii-

visia viestien lähettäjiä on seuraajamäärään nähden vähän. ja seuraajajoukko ei 

yleensä ole rajoitettu.123 

Jack Dorsey aloitti Twitterin kehitystyön keväällä 2006, ja palvelu julkaistiin 

13. heinäkuuta 2006.124 Palvelun alkuperäisenä nimenä oli Twttr. Nimen taustalla 

oli yhteisöpalvelu Flickr:n nimi sekä yhdysvaltalainen tekstiviestipalveluiden ly-

hytnumerokäytäntö.125 Alun perin Twitteriä käytettiinkin tekstiviesteillä. Tästä 

juontaa juurensa Twitterissä yhä käytössä oleva 140 merkin rajoitus; tekstiviestin 

enimmäismitta oli 160 merkkiä ja loput 20 merkkiä oli varattu nimimerkille.126 

Mikroblogipalvelujen kehityksen taustalla on nähtävissä blogit, pikaviestit ja 

suomalaislähtöiset tekstiviestit ja Internet Relay Chat eli IRC. Syntyaikoinaan 

Twitter oli yksi monista mikroblogipalveluista. Alun perin mikroblogit olivat suo-

situimpia Japanissa, koska siellä matkapuhelinten mobiilikäyttö oli yleisintä.127 

Twitterin lisäksi muita mikroblogipalveluja ovat olleet muun muassa Plurk, 

Pownce ja suomalaisten Jyri Engströmin ja Petteri Koposen helmikuussa 2006 jul-

kaisema Jaiku. Näistä kuitenkin Twitter oli lopulta ensimmäinen ja ainoa, joka saa-

vutti riittävän käyttäjämäärän, ja tänä päivänä mikroblogaus ja Twitterin käyttö ovat 

käytännössä synonyymeja. Twitterin valtiksi muodostuivat erityisesti aihetunniste-

toiminto128, käytön yksinkertaisuus ja palvelun tekstiviestitausta.129 

                                                 
119 Östman 2013, 79. 
120 Lietsala & Sirkkunen 2008, 24; Suominen 2013A, 15. 
121 Giaccardi 2012, 4; Suominen 2013A, 16. 
122 Sumiala 2010, 76. 
123 Seppänen & Väliverronen 2014, 36–38. 
124 Haavisto 2009, 6; Jansen & al. 2009, 2172; Suominen 2013B, 101–102. Pönkä 2014, 9. 
125 Pönkä 2014, 98. 
126 Haavisto 2009 10; Jansen & al. 2009,2172; Pönkä 2014, 99. 
127 Suominen 2006, 100–102. 
128 Aihetunniste tunnetaan arkikielessä paremmin englanninkielisellä termillä hashtag. Aihetun-

niste muodostuu ristikkomerkistä # ja sen perään kirjoitettavasta tunnisteesta. 
129 Haavisto 2008, 8–9; Suominen 2013B, 101. 
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Twitterin suosio kasvoi valtavasti vuonna 2008 niin kansainvälisesti kuin 

Suomessakin. Kansainvälisesti vaikuttaneita Twitterin suosiota kasvattaneita teki-

jöitä olivat muun muassa Barack Obaman presidentinvaalikampanjointi Twitte-

rissä, useiden kansainvälisesti tunnettujen julkisuuden henkilöiden siirtyminen 

Twitterin käyttäjäksi sekä Twitterin käyttö tiedonvälityksessä useissa kriisitilan-

teissa.  Suomessa Twitterin vähän kerrassaan tapahtunut suosion nousu perustui en-

nen kaikkea Googlen ostaman Jaikun jatkuviin teknisiin vaikeuksiin.130 

Twitteriä käytetään kaupallisesti erityisesti uutisten jakamiseen ja nopeaan 

tiedonvälitykseen ja -hakuun, tuotteiden ja brändien markkinointiin sekä tapahtu-

mien, blogien ja sivustojen mainostamiseen.131 Yksityisesti ja epäkaupallisesti 

Twitteriä käytetään erityisesti päivittäisistä aktiviteeteista kirjoittamiseen sekä in-

formaation jakamiseen ja etsimiseen.132 Yahoon vuonna 2011 tekemän tutkimuksen 

mukaan Twitteriä käytetään enemmän tiedonjako- ja hankintapalveluna kuin sosi-

aalisena mediana, koska vain puoli prosenttia kaikista käyttäjistä tuotti puolet kai-

kesta Twitterin sisällöstä.133 

Vuonna 2014 Twitterillä oli noin 50 000 viestejä lähettävää viikoittaista suo-

malaista käyttäjää ja noin 180 000 viikoittaista suomalaista viestien seuraajaa.134. 

Yleisradion Taloustutkimuksella vuoden 2014 lopussa teettämän kyselyn mukaan 

kuitenkin 10 % vastaajista ilmoittautui Twitterin käyttäjäksi. Erityisen suosittua 

Twitterin käyttö oli kyselyn mukaan alle 25-vuotiaiden, turkulaisten ja tamperelais-

ten, ylempien toimihenkilöiden, johtavassa asemassa olevien ja opiskelijoiden kes-

kuudessa.135  

Vaikka Twitter-viestejä lähettikin vuonna 2014 viikoittain vain noin prosentti 

suomalaisista, palvelusta puhutaan ja uutisoidaan runsaasti.136 Tässä edelläkävijänä 

toimi Suomen Yleisradio, joka alkoi vuonna 2011 suosia Twitteriä kommentointi-

kanavanaan.137 Suomessa Twitter ei siis ole Facebookin kaltainen suurten massojen 

mediakanava, vaan enemmänkin poliitikkojen, median ja mainostajien toiminta-

kenttää.138 Twitterin itsensä antamien tietojen mukaan palvelulla oli 30. syyskuuta 

                                                 
130 Suominen 2007, 159, 161, 165. 
131 Jansen & al. 2009, 2173, 2186; Malmelin 2013, 171. 
132 Jansen & al. 2009, 2171. 
133 Suominen 2013D, 228. 
134 Pönkä 2014, 215. 
135 Yle.fi 2014. 
136 Suominen 2013A, 11; Pönkä 2014, 215. 
137 Suominen 2013D, 232. 
138 Lipponen 2015, 25. 
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2015 kansainvälisesti 320 miljoonaa aktiivista käyttäjää, joista 80 % käyttää palve-

lun mobiiliversiota. Palvelu oli saatavilla noin 35:llä eri kielellä ja yhtiöllä oli noin 

4500 työpaikkaa noin 35:ssä eri toimipisteessä.139 

Twitterissä voi lähettää käytännössä kolmenlaisia erilaisia viestejä: yleisiä 

viestejä, toisille käyttäjille suunnattuja viestejä sekä uudelleentwiittauksia eli tois-

ten lähettämien viestejä voi välittää eteenpäin. Lisäksi viestejä voi merkitä suosi-

keikseen.140 Suosikki-toiminto (favorite) tähtisymboleineen korvautui tykkäämis-

toiminnolla (like) 3. marraskuuta 2015 symbolin muuttuessa sydämeksi. Teknisesti 

kyse oli vain terminologian ja symbolin muuttamisesta.141  Toisille käyttäjille suun-

natut viestit merkitään @-merkillä, jonka perään laitetaan käyttäjän nimimerkki.142  

Twitteriä ei ole pakko käyttää omalla nimellään, vaikkakin suurin osa käyttä-

jistä käyttääkin palvelua omalla nimellään. Toisille käyttäjille voi lähettää Twitterin 

kautta myös yksityisviestejä, jos lähettäjä ja vastaanottaja ovat toistensa seuraa-

jia.143 Aihetunniste-toiminto aiheiden ja keskusteluiden jäsentämiseksi on tullut 

Twitteriin IRC:n kanavien ja myöhemmin blogien aihetunnistekäytäntöjen kautta. 

Nykyisin aihetunnisteet ovat levinneet läpi sosiaalisen median Twitterin lisäksi 

muun muassa Instagramin ja Facebookin kautta.144 

Twitter on säilyttänyt ja kasvattanut suosiotaan tasaisesti internetin ja sosiaa-

lisen median käytön lisääntyessä. Vuonna 2011 yhteensä 11 % maailman internetin 

käyttäjistä käytti Twitteriä.145 Vuonna 2012 Twitter oli internetin yhdeksänneksi 

suosituin sivusto146 ja on samalla sijalla yhdeksän myös vuoden 2015 joulu-

kuussa.147 Avoin Twitter-data miljoonine viesteineen tarjoaa myös tieteelle ja tut-

kimukselle uutta ja arvokasta informaatiota sekä uusia analyysimenetelmiä.148 

Twitter edustaa osaltaan mediankäytön muutosta, jossa kuluttaja on muuttu-

nut tuottajaksi. Twitteriä käytetään sekä keskinäisviestintään, ryhmäviestintään 

kuin joukkoviestintäänkin, joten palvelu soveltuu monipuoliseksi modernin vies-

tinnän välineeksi. Twitter edustaa nykypäivän viestinnän osallistumisen kulttuurin 

                                                 
139 Twitter 2015B. 
140 Pönkä 2014, 97. 
141 Kumar 2015. 
142 Haavisto 2009, 15. 
143 Pönkä 2014, 97–98. 
144 Pönkä 2014, 185. 
145 Cheong 2012, 191. 
146 Ritter & Preston & Hernandes 2013, 243. 
147 Alexa.com. 
148 Ritter & Preston & Hernandes 2013, 248. 
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trendiä. Twitterissä esiintyy myös runsaasti sosiaalista kuratointia, jossa suositut 

käyttäjät johdattavat muita sisältöjen äärelle.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 Seppänen & Väliverronen 2014, 21, 25, 39, 192–194. 
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3. Tutkimuksen toteuttaminen 

3.1.  Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella twaarnana tunnettua uskonnol-

lista Twitter-viestintää Tutkimus vastaa twaarnaa koskeviin olennaisimpiin tutki-

muskysymyksiin. Tarkoituksena on luoda Pro gradu -tutkielman puitteissa koko-

naiskuva kyseisestä ilmiöstä. Koska Twaarnoja ei ole aikaisemmin tutkittu, ja 

koska aihe herättää monia erilaisia mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä, voisi en-

simmäisen twaarnoja koskevan tutkimuksen tutkimustehtävän rajata monella eri 

tavalla. Käytännöllisen teologian näkökulmasta erityisen mielenkiintoiseksi nou-

see näkökulma twaarnasta uskonnollisena viestintänä ja eräänlaisena saarnana. 

Vaikka tietyt saarnan tyypilliset elementit, kuten suullisuus, pituus ja sakraalitila, 

puuttuvat twaarnoista, vaikuttaa twaarnoilla olevan selvästi yhteys saarnaamiseen, 

kutsutaanhan twaarnoja Twitter-saarnoiksi. Siksi tämän tutkimuksen keskeisim-

mäksi tutkimuskysymykseksi olen nostanut kysymyksen, millaista uskonnollista 

viestintää tai saarnaa twaarnat ovat. 

Tieto siitä, millaista uskonnollista viestintää tai saarnaa twaarnat ovat, uhkaa 

jäädä irralliseksi, jos twaarnasta ei ole saatavilla muuta tietoa. Siksi on mielekästä 

vastata myös kahteen muuhun tutkimuskysymykseen. Koska twaarnasta ei ole il-

miönä tehty lainkaan historiallista yhteenvetoa, on mielekästä selvittää, millaisia 

vaiheita twaarnalla on ollut: miten se on syntynyt, miten twaarna on lähtenyt il-

miönä leviämään ja kuinka twaarna on kehittynyt? Tutkimuksen tekohetkestä joh-

tuen tätä kysymystä on toki rajattava käytettävissä olevaan ajanjaksoon. Tavan-

omaisesta historiallisesta tutkimuksesta twaarnaamisen tutkiminen eroaa siinä, että 

twaarna on ilmiönä varsin uusi ja yhä nopeasti mukautuva ja ajassa elävä. 

Twaarnoja ei olisi olemassa tietenkään ilman niiden kirjoittajia ja julkaisijoita 

eli twaarnaajia. Pidän välttämättömänä, että jotta voi vastata kattavasti siihen, mitä 

twaarnat edustavat, on hankittava tarvittavissa määrin tietoa siitä, keitä twaarnaajat 

ovat. Tämä on kolmas tutkimuskysymys. Näiden kolmen kysymyksen avulla uskon 

saavutettavan mielenkiintoisen tutkimuksellisen lähtökohdan lähestyä twaarnana 

tunnettua ilmiötä. Tutkimuskysymykset siis ovat: 

1. Millaista uskonnollista viestintää tai saarnaa twaarnat ovat?  

2. Millaisia vaiheita twaarnalla on ollut syyskuun loppuun 2015 mennessä? 

3. Keitä twaarnaajat ovat? 
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3.2. Aineiston rajaus ja hankinta 

Ennen twaarnojen tutkimista on määriteltävä, miten valita ja rajata tutkimusai-

neisto. Ensimmäisenä on selvitettävä millaista aineistoa twaarnat ovat, kuinka löy-

tää aineisto ja kuinka rajata se. Akateemista yleisesti hyväksyttyä määritelmää 

twaarnalle ei tietenkään ole aiheen tutkimattomuudesta johtuen olemassa, mutta ar-

kikäytössä sanalla twaarna on selkeä yhteys aihetunnisteella #twaarna merkittyihin 

viesteihin Twitterissä. Aineiston rajauksen ja tutkimuksen järkevyyden kannalta pi-

dän selkeänä peruslähtökohtana, että tutkimus rajautuu #twaarna-aihetunnisteen si-

sältäviin viesteihin. 

Twaarna-ilmiön syntyessä ideaa kehittelemässä olleet näyttivät ajatelleen 

twaarnan nimenomaan päivän evankeliumitekstistä nousevaksi minisaarnaksi.150 

Kuitenkin myöhempi twaarnan historia osoittaa, että twaarnoja on kirjoitettu mo-

nista erilaisista lähtökohdista.151 Vaikka Twitterin aihetunnisteominaisuuden joh-

dosta aihetunnisteen #twaarna sisältävien viestien löytäminen on helppoa, on var-

sinaisten twaarnojen löytäminen #twaarna-virrasta hankalasti rajattava tehtävä. Eri-

tyinen hankaluus syntyy siitä, että twaarnoja kirjoitetaan eri lähtökohdista. Se, mitä 

viestiä on pidettävä twaarnana, riippuu siitä, kuka twaarnoja määrittelee. Selkeä-

rajaista, aukotonta ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole olemassa. Pelkkää 

#twaarna-aihetunnisteen käyttöä ei voida automaattisesti mieltää twaarnaamiseksi, 

koska Twitterissä aihetunnistetta yleisesti käytetään silloin, kun halutaan liittää 

viesti tiettyyn aiheeseen, jotta viesti liittyy osaksi tiettyä aihetunnistevirtaa. Esimer-

kiksi jos joku haluaa keskustella twaarna-ilmiöstä Twitterissä, on viesti tapana mer-

kitä aihetunnisteella. Niinpä esimerkiksi kuvassa yksi olevaa Jesse Pitkäsen jälkim-

mäistä viestiä ei ole aihetunnisteesta huolimatta pidettävä twaarnana, eikä siten 

osana twaarna-aineistoa, vaikka se sisältääkin aihetunnisteen #twaarna. Sen sijaan 

viesteistä ensimmäinen on selkeästi tarkoitettu twaarnaksi.  

Edellä mainituista syistä johtuen olen päätynyt rajaamaan aineistoa vain kah-

della kriteerillä: 

1. Tutkimusaineistoon otettavat viestit sisältävät aihetunnisteen #twaarna. 

2. Jos on ilmeistä, että viestin tarkoituksena ei ole julkaista twaarnaa, on viesti 

jätetty aineiston ulkopuolelle.  

                                                 
150 Esim. Viljamaa 2013B. 
151 Esim. Ojala 2015 & Repo 2015. 
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Näilläkin kriteereillä twaarnojen ja twaarnaajien rajaaminen on lopulta subjektii-

vista työtä, jossa minun on tutkijana vain pitänyt pyrkiä mahdollisimman objektii-

viseen tarkastelunäkökulmaan. Kuitenkin tarkoituksenani on jättää twaarnojen ra-

jaus varsin löysäksi, jottei kenenkään twaarnaksi tarkoittama viesti jäisi aineiston 

ulkopuolelle. Varsinainen twaarnan märittely ei ole mielekästä ennen kuin aihetta 

on tutkittu. Jos on vaikea tulkita, onko kyseessä twaarna vai ei, olen ottanut viestin 

mukaan aineistoon, jos se on vain sisältänyt aihetunnisteen. 

 

Kuva 1. Twaarna ja siitä käytävää keskustelua Twitterissä. (Kuvankaappaus Twitteristä 21.1.2016 

https://twitter.com/jessepitkanen/status/402894527079661568) 

Tämän tutkimuksen pääkysymykseen ”Millaista saarnaa tai uskonnollista 

viestintää twaarnat ovat?” keräsin systemaattisesti aineiston siten, että otin ensim-

mäisen twaarna-sunnuntain ja sitä seuraavan viikon #twaarna-aihetunnisteen sisäl-

täneet viestit edellä mainitsemieni kriteerien mukaisesti, eli poistin aineistosta ne 

viestit, joiden sisältönä oli vain kommentoida twaarnoja tai niistä muodostuvaa il-

miötä. Näitä 22 – 27. syyskuuta 2013 lähetettyjä twaarnoja oli 18.11.2015 Twitte-

rissä yhteensä 69 kappaletta, joista 53 lähetettiin sunnuntaina 22. syyskuuta 2013 ja 

16 tämän jälkeisellä viikolla.  

Systemaattisena aineistonhakuna otin aineistooni kahden seuraavan vuoden 

samana Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkopyhänä eli 18. sunnuntaina 

helluntaista tai tämän jälkeisellä viikolla lähetetyt twaarnat. Näin tarkoituksenani 

on hyödyntää systemaattisuuden ja saman pyhän käyttämisen tuoma etu havainto-

jen tekemisessä ja niiden luotettavuudessa. Huomioin myös twaarna-sunnuntaita 

edeltäneen päivän puolella julkaistut twaarnat, koska ne liittyivät selvästi tulevaan 

sunnuntaihin. Nämäkin aineistot keräsin Twitteristä 18. marraskuuta 2015 tilanteen 

mukaan. Näitä twaarnoja otin systemaattisesti aikaväliltä 10.–14. lokakuuta 2014 
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yhteensä 39 kappaletta ja aikaväliltä 26–28. syyskuuta 2015 yhteensä 25 kappaletta. 

Yhteensä systemaattisesti valituksi aineistoksi muodostui 133 twaarnaa.  

Rajasin aineiston kirkkopyhän mukaisesti, koska twaarnoihin tutustuttuani 

havaitsin, että kirkkopyhän ajankohta näyttää luovan twaarnoille jonkinlaisen yhte-

näisen viitekehyksen, jolloin aineiston analyysi on mielekästä ja aineisto struktu-

roidusti rajattu. Tällä tavalla saan otantaan ajallisen hajautuksen kolmelta eri vuo-

delta, mutta kirkkopyhän ajankohta luo hyvän vertailukohdan eri ajankohdista ote-

tuille aineistoille. Mukana on tasaisesti niin sunnuntaina kuin viikolla lähetettyjä 

twaarnoja, jotta otos olisi kokonaisuudessaan parhaalla mahdollisella tavalla koko 

twaarna-aineistoa kuvaava. 

Toista tutkimuskysymystä – Millaisia vaiheita twaarnalla on ollut vuoden 

2015 syyskuun loppuun mennessä? – tutkin käyttämällä primäärilähteinä twaarnoja 

ja muuta twaarnaamiseen liittyvää ja kysymyksen kannalta relevanttia Twitter-vies-

tintää. Sekundäärilähteinä käytän aiheeseen liittyviä uutisia, artikkeleja ja muita kir-

joituksia. Olen myös taulukoinut Twitteristä julkisia twaarnoja twaarnaajien ja 

twaarnan ilmestymiskuukauden mukaan, ja myös tämän taulukoinnin pohjalta pys-

tyn tekemään havaintoja ilmiöstä ja sen kehittymisestä ensimmäisen kahden 

twaarna-vuoden ajalta. Taulukoinnin avulla saan luotua paremmin kokonaiskäsi-

tyksen kaikista twaarnoista. Tämän taulukon olen rakentanut syyskuun lopun 2015 

julkisen tilanteen mukaisesti. Tässä taulukoinnissa olen käyttänyt edellä mainitse-

miani aineistonrajauskriteereitä #twaarna-aihetunnisteen sisältävien viestien 

osalta.152  

Viimeistä tutkimuskysymystä ”Keitä twaarnaajat ovat?” lähestyn lomakeky-

selyn sekä aikaisemmin mainitsemani twaarnojen pohjalta tekemäni taulukoinnin 

avulla. Valikoin lomakekyselyyn osallistuvat systemaattisesti. Käytin informant-

tien rajaamiseen edellä mainittua taulukkoa. Lähetin lomakekyselyn sähköisesti 

niille Twitter-käyttäjille, jotka olivat twaarnanneet vähintään viisi kertaa syyskuun 

loppuun 2015 mennessä. Lisäksi rajasin pois yhteisötilillä tai nimimerkillä twaar-

naavat käyttäjät. Tällaiset ehdot täyttäviä Twitter-käyttäjiä löytyi 107 kappaletta. 

Erinäisten etsintöjen jälkeen sain tutkimuskyselypyynnön perille sähköpostitse 

103:lle ehdot täyttävälle informantille. Vastauksia tutkimuskyselyyn sain 75 kap-

paletta ja vastausprosentiksi muodostui hyvä 73 %. Aktiivisia twaarnaajia koskeva 

tutkimusaineisto on siis varsin luotettava. 

                                                 
152 Tilastointi. 
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Lomaketutkimuksessa olennaista on kysyä tutkimuskysymyksen kannalta 

merkityksellisimpiä kysymyksiä. Vastausvaihtoehdot annetaan lomaketutkimuk-

sessa valmiiksi.153 Tutkimuskyselyn sähköisessä lomakkeessa kysyin ikää, suku-

puolta, uskontokuntaan kuulumista, evankelis-luterilaisen kirkon pappeutta, 

saarna-aktiivisutta sekä sitä, mieltääkö informantti twaarnaamisen osaksi työ-

tään.154 Näihin kysymyksiin vastattiin monivalintakysymyksinä ja näistä kysymyk-

sistä saamallani informaatiolla pyrin osaltaan vastaamaan kysymykseen, keitä 

twaarnaajat ovat. Pidin kysymysten määrän vähäisenä ja vastaamisen mahdollisim-

man helppona, jotta mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn, ja tutkimustulokset 

olisivat mahdollisimman luotettavia. 

 Näiden monivalintakysymysten jälkeen informanteille lähetetyssä lomak-

keessa oli kaksi avointa kysymystä, joiden sanamuodot kuuluivat: ”Miksi twaar-

naat? Kerro motiiveistasi omin sanoin. Vastauksen mitta on vapaa.” sekä ”Millai-

selle yleisölle twaarnaat? Keiden uskot lukevan twaarnojasi? Keiden toivoisit luke-

van twaarnojasi? Voit pohdiskella vapaasti.” Näitä avoimia vastauksia olin ajatellut 

käyttää tutkimuksessani, mutta tutkimustehtäväni tarkentuessa ja tutkimuksen kär-

jen terävöityessä tämä aineisto ei päätynyt analyysin kohteeksi.  

3.3. Aineiston analyysi 

Jukka-Pekka Puro on tutkinut suomalaisia saarnoja. Hän toteaa niiden olevan reto-

risesti erityisen niukkoja, eivätkä saarnat noudata yleensä valmiita kaavoja. Niinpä 

hän toteaakin, että saarnoja on parempi lähestyä omaehtoisesti kuin teorialähtöi-

sesti.155 Tässä tutkielmassani koen mielekkääksi lähestyä myös twaarnoja aineisto-

lähtöisesti. Tutkimusmenetelmäni on pääasiallisesti laadullinen. Kuitenkin twaar-

nojen kirjoittajia eli twaarnaajia analysoitaessa käytän määrällisiä elementtejä. 

Määrällistä aineistoa saan twaarnojen pohjalta rakentamastani taulukosta ja tutki-

muskyselystä, jonka lähetin systemaattisesti aktiivisimmille twaarnaajille. Sen si-

jaan twaarnojen sisältöä analysoitaessa aineistolähtöinen laadullinen tutkimus on 

mielekkäin peruslähtökohta, koska twaarnat edustavat ainutlaatuista ja rajallista il-

miötä. 

Varsinaista twaarna-aineistoa lähestyn laadullisesti ja aineistolähtöisesti. 

Tuomi ja Sarajärvi kuvaavat aineistolähtöisen laadullisen tutkimuksen analyysipro-

sessia kolmivaiheiseksi. Näitä vaiheita ovat aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja 

                                                 
153 Alasuutari 1999, 39. 
154 Tutkimuskysely. Liite 2. 
155 Puro 1998, 3. 
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käsitteiden luominen.  Ensimmäisessä vaiheessa, pelkistämisessä eli redusointivai-

heessa, epäolennainen karsitaan aineistosta pois siten, että tutkimuksen kannalta 

olennaiset ilmaukset nousevat esiin. Twaarnojen ollessa kyseessä karsittavaa ei to-

sin käytännössä ole. Aineiston ryhmittelyvaiheessa eli klusteroinnissa kootut il-

maukset käydään läpi ja ryhmitellään luokiksi. Ryhmittelyvaiheessa luodaan tutki-

muksen rakenteen pohja ja syntyy myös alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. 

Ryhmittelyä seuraavaa käsitteiden luominen eli abstrahointi, jossa olennainen tieto 

erotetaan epäolennaisesta ja muodostetaan käsitteitä. Käsitteiden muodostamisen 

jälkeen on mahdollista tarvittaessa jatkaa sisällön analysoimista aineistoa kvantifi-

oimalla, eli ilmauksien määriä laskemalla.156 

 Lähestyin aineistoa puhtaan aineistolähtöisesti, ja myös tapa, jolla sisäl-

lönanalyysiä lähdin tarkemmin tekemään, nousi aineistosta. Aineistoon tutustut-

tuani tietyt teemat alkoivat nousta toistuvina esille. Temaattinen sisällönanalyysi 

nousi aineiston analyysimenetelmänä varteenotettavimmaksi vaihtoehdoksi moni-

käyttöisyytensä ja aineiston kannalta soveltuvuutensa takia. Koska aineisto muo-

dostuu erittäin lyhyistä osioista ja aineiston osien lukumäärä 133 kappaletta on var-

sin suuri, on teemoittelu mielekäs analyysilähtökohta. Temaattisessa analyysissä eli 

teemoittelussa aineistosta etsitään erottavia tai yhdistäviä tekijöitä. Yleensä tee-

moittelu on aineistolähtöistä, mutta se voi olla myös teorialähtöistä tai teorian oh-

jaamaa. Teema-analyysi on monikäyttöinen tutkimusmenetelmä, joka soveltuu esi-

merkiksi teemahaastatteluihin tai kertomuksiin. Tässä tapauksessa se soveltuu hie-

nosti twaarnoihin.157 

 Tutkimusaineistoon päätyneet twaarnat on listattu tämän tutkielman liittee-

seen aikajärjestyksessä vanhimmasta tuoreimpaan tunnisteilla T1–T133. Viittaan 

tutkimuksen sisäisesti suoraan liitteeseen käyttämällä viitteinä twaarnan tunniste-

numeroa siten, että T1 on vanhin tutkimukseen päätynyt twaarna ja T133 tuorein. 

Twaarnat T1–T69 ovat vuodelta 2013, twaarnat T70–T108 ovat vuodelta 2014 ja 

twaarnat T109–T133 ovat vuodelta 2015. Tunnistenumeroiden käytön lisäksi sitee-

raan twaarnoja myös tutkimuksen sisäisesti helpottaakseni tutkielman loogista seu-

raamista. Aineistoa analysoitaessa ja twaarnoja lainatessa en pääsääntöisesti mai-

nitse tekstissä kenen twaarnasta on kyse, mutta twaarnojen kirjoittajat ovat löydet-

tävissä liitetiedostosta. 

                                                 
156 Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–111, 120. 
157 Ks. lisää teemoittelusta KvaliMOTV:sta (http://www.fsd.uta.fi/menetelmaope-

tus/kvali/L7_3_4.html)   
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Twaarna-ilmiön vaiheita ja historiaa tutkittaessa on kyse lähihistorian tutki-

misesta. Historiallisessa tutkimuksessa tarkoituksena on selittää yksittäistä ilmiötä 

tai tapahtumaketjua. Ajatuksena historiallisessa tutkimustavassa ei ole, että ilmiö 

edustaisi joitain tiettyä yleistä lainalaisuutta, vaan kyse on ainutkertaisen ilmiön 

tutkimisesta.158 Historiallisen menetelmän tutkimuskohteena twaarna on poikkeuk-

sellinen, koska twaarna on tämän päivän elämän tutkimuskohde. Tämä asettaa 

oman haasteensa ja validiteettiriskinä tämän lähestymistavan käyttöön. 

Twaarnaajia tutkittaessa käytän hyväksi erilaisia määrällisen tutkimuksen 

elementtejä. Julkisten twaarnojen pohjalta laatimastani taulukosta on helppo tutkia, 

ketkä ovat twaarnanneet ja minkä verran. Koska minulla ei ole kuitenkaan mahdol-

lista, järkevää, saati eettistä selvittää Twitter-käyttäjien profiilia käyttäjätunnusten 

pohjalta kovin pitkälle, on tutkimuskyselyn analysointi tärkeässä roolissa.  

Vastaajien antamia informaatiota – ikää, sukupuolta, uskontokuntaan kuulu-

mista, saarna-aktiivisuutta, evankelis-luterilaisen kirkon pappeutta ja twaarnaami-

sen suhdetta työhön – analysoimalla on mahdollisuus tehdä johtopäätöksiä twaar-

naajista. Määrällisenä analyysimenetelmänä ristiintaulukointi on yksinkertainen ja 

tämän tutkimuksen tarkoituksiin hyvin soveltuva kevyt menetelmä. Vastaajien lu-

kumäärän ollessa 75, on analysoitava strukturoitu aineisto varsin pieni ja helposti 

hallittava, mutta samalla ilmiön rajallisuudesta johtuen edustava ja kattava. 

3.4. Tutkimusetiikka ja tutkimuksen luotettavuus 

Olen itse julkaissut twaarnoja eli twaarnannut muutamia kertoja. Kuulun näin ollen 

itse osana siihen ilmiöön, jota tutkin. Sadan kolmenkymmenenkolmen twaarnan ai-

neistossa on aineistonrajauskriteerien mukaisesti myös yksi minun julkaisemani 

twaarna. Minulla on siis eräällä tavalla korostunut subjektiivisuuden vaara aihepii-

rin suhteen. Toisaalta, koska minulla on käytännön kokemusta twaarnaamisesta ja 

twaarnojen lukemisesta, tarjoaa tämä syvempää näkökulmaa tutkittavaan ilmiöön. 

Pyrin huomioimaan osallisuudestani johtuvan subjektiivisuusriskin ja pyrin syvään 

mutta objektiiviseen ymmärrykseen tutkimusaiheestani. 

      Mediaviestinnän perusominaisuus on, että viestintä on julkista. Twitter edus-

taa uudenlaista verkkoon syntynyttä mediajulkisuutta.159 Twitteriä käytetään ole-

tusarvoisesti avoimesti siten, että kuka tahansa voi nähdä palveluun kirjoitettavat 

                                                 
158 Alasuutari 1999, 39. 
159 Sumiala 2010, 77, 84. 
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viestit.160 Twitteriä on mahdollista käyttää myös yksityisesti siten, että vain hyväk-

sytyt seuraajat näkevät käyttäjän viestin.161 On siis mahdollista, että yksityisyysase-

tuksista johtuen jotkut twaarnat ovat jääneet yksityisiksi ja minulle tavoittamatto-

miksi. Tällaiset twaarnat jäävät tämän tutkimuksen ulkopuolelle niin tutkimuseet-

tistä kuin käytännön syistä.  

Verkko asettaa omat haasteensa historiankirjoitukselle ja -arkistoinnille.162 

Twitteristä on mahdollista jälkikäteen poistaa viestejä ja käyttäjätunnuksia.163 Mah-

dollisia poistettuja twaarnoja ja poistettujen käyttäjätunnusten twaarnoja minun ei 

ole ollut mahdollista tavoittaa. Poistettujen twiittien ja käyttäjätunnusten määrä on 

kuitenkin todennäköisimmin erittäin pieni, ja pidän niiden merkitystä kokonaisku-

vassa niin mitättömänä, ettei asia ole nähtävissä muuna kuin sivuhuomiona. 

Pyrin tekemään tutkimuksen mahdollisimman eettisesti. Twaarnat ovat jul-

kista viestintää ja twaarnaaminen on julkista uskonnollista puhetta. Niinpä tällaisten 

viestien tutkiminen on julkisen mediaviestinnän tutkimista. Käytän tutkimuksessa 

henkilöiden nimiä siinä määrin, kun se on tutkimuskysymysten näkökulmasta rele-

vanttia ja kiinnostavaa. Tutkimuskyselyyn vastaaminen on ollut vapaaehtoista ja 

kyselyn vastaukset on annettu nimettömästi, eikä niitä ole pyritty yhdistämään hen-

kilöihin Nimien käyttäminen perustuu julkisiin tietoihin tai asianosaisten suostu-

mukseen. Jos nimen käyttäminen osana tutkimusta on asianosaisen kannalta erityi-

sen epäedullista ja tutkimustehtävien kannalta toissijaista, olen jättänyt nimen mai-

nitsematta. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160 Jansen & Al. 2009, 2172; Linkola 2015. 
161 Oikeatpalvelut.fi 2015. 
162 Suominen 2013A, 21–22. 
163 Twitter 2015A. 



28 

4. Twaarnan lyhyt historia 

4.1. Kansainvälinen viitekehys 

Niin kauan kuin Twitter on ollut olemassa, on myös uskonto ollut siellä läsnä. Jo 

ennen kuin uskonnollista julistusta Twitterissä alettiin kutsua saarnaksi, on Twitte-

rissä jaettu uskonnollista sanomaa. Ensimmäisiä tällaisia tempauksia oli marras-

kuussa 2008 alkunsa saanut aihetunniste #TOF eli Twitter of Faith, jonka tarkoi-

tuksena oli jakaa uskonnollisia todistuksia. TOF-twiitit sisältävät muun muassa si-

taatteja Raamatusta, teologisia ajatuksia ja muuta materiaalia, jotka sisältävät pal-

jon yhtäläisyyttä twaarnoihin.164 Muita suosittuja uskonnollisia aihetunnisteita 

Twitterissä ovat olleet muun muassa #JIL (Jesus is Lord), #pray4 (esimerkiksi 

#pray4 ja jokin henkilökohtainen asia, tunnettu kriisi tai luonnonkatastrofi) ja 

#twurch (Twitter + church).165 

Mormoneilla eli Myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuuluvilla on käytös-

sään aihetunniste #twitterstake, jota käytetään sanoman levittämiseen usein hyvin 

samaan tyyliin kuin #twaarna-aihetunnistetta. Ensimmäistä kertaa #twitterstake-

tunnistetta käytettiin vuonna 2009.166 Vuoden 2009 maaliskuussa yritysvalmentaja 

Bob Dale käytti ensimmäistä kertaa aihetunnistetta #twittersermon ja twiittasi: 

So, if you had only 140 characters (twitter) to share a sermon, what would you say? 

#twittersermon167 

#twittersermon-aihetunnisteen käyttö on ollut varsin vilkasta, ja aihetunnistetta on 

käytetty monenlaisiin tarkoituksiin. Aihetunnistetta on käytetty myös twaarnan kal-

taisesti, mutta määrällisesti eniten aihetunnistetta on käytetty saarnojen livetwiit-

taamiseen.168 

Vuoden 2009 syyskuussa kalifornialaisen TouchPoint Churchin pastori Richard 

Jarman ehdotti 140 merkin saarnatiivistelmien tekemistä Twitteriin. Hänen ehdot-

tamansa aihetunniste oli #twittersermons.169 Aihetunnistetta on käytetty epäsään-

nöllisesti hyvin erilaisiin tarkoituksiin, muun muassa twaarnan omaisesti, mutta 

myös saarnojen siteeraamiseen ja jopa livetwiittaamiseen.170 

Twaarnan kansainvälisenä vastineena on nähtävissä aihetunniste #twermon, 

jota ensimmäisen kerran käytti Kimberly Michelle elokuussa 2009.171  Twermonia 

                                                 
164 Cheong 2012, 194–195. 
165 Cheong 2012, 198. 
166 Twitterstake 2015. 
167 Dale 2009. 
168 Twittersermon 2015. 
169 Jarman 2009. 
170 Twittersermons 2015. 
171 Michelle 2009. 
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käytettiin ennen twaarnan syntymistä varsin samalla tavalla kuin twaarnaa, vaikka-

kaan mikään tunnustuskunta tai saarnaperinne ei ole erityisesti ohjannut sen käytön 

syntyä. Ensimmäisenä suomalaisena twermon-aihetunnistetta käytti ikään kuin 

englanninkielisen twaarnan julkaisemiseen Anne Sippola toukokuussa 2014.172 Ke-

sällä 2015 twermon-aihetunnisteet käyttö suomalaistui merkittävästi ja englannin-

kielisiä twaarnoja alkoivat julkaista Tapio Luoma ja Toivo Loikkanen.173 Vuoden 

2015 heinäkuussa kirkollinen Kotimaa24-uutissivusto uutisoi twermoneista otsi-

kolla ”Twitterissä saarnataan myös englanniksi”.  Uutisessa Espoon piispa Tapio 

Luoma kertoo itse keksineensä aihetunnisteen #twermon, mutta huomanneensa, 

että muutkin ovat käyttäneet sitä. Uutisen haastattelussa twaarna-aihetunnisteen 

keksijä Visa Viljamaa toteaakin, että twermon-aihetunnistetta on käytetty jo ennen 

twaarnaa.174 

Vaikka twaarnan tyylisiä twittersaarna-aihetunnisteita on olemassa myös 

englannin kielellä, eivät muut vastineet eli twermon, twittersermon ja twitterser-

mons ole mikään saavuttanut twaarnan kaltaista vahvaa asemaa tai selkeää rituaa-

lista muotoa. Englanninkielinen vastine twermon ei ole lainkaan niin suosittu ja 

säännöllisesti käytetty kuin twaarna, vaikka se onkin keksitty jo ennen twaarnaa.  

Mormonien aihetunniste #twitterstake on sen sijaan määrällisesti jopa twaarnaa 

käytetympi. Twaarnaa edeltävät kansainväliset aihetunnisteet #twitterstake, #twit-

tersermon, #twittersermons ja #twermon ovat kaikki tulleet ensimmäistä kertaa 

käyttöön vuonna 2009, mikä indikoi siitä, että tuo ajankohta on ollut Twitterissä 

otollinen uusien ilmiöiden syntymiselle. Kului kuitenkin vielä neljä vuotta ennen 

kuin Twitter-saarna ilmaantui suomalaiseen kontekstiin, mutta kun se aika tuli, oli 

ilmiö kansainvälisestikin vertailtuna ainutlaatuinen. 

4.2. Onnistunut aloitus 

Twitterissä oli vähäisissä määrin tiivistetty saarnoja myös suomeksi jo ennen 

varsinaisen twaarna-konseptin keksimistä. Esimerkiksi ensimmäistä twaarna-sun-

nuntaita suunniteltaessa teologian tutkija Joona Salminen mainitsee harrastaneensa 

twitter-saarnaa jo ennen twaarna-aihetunnisteen keksimistä.175  
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173 Twermon 2015. 
174 Mäki 2015. 
175 Salminen 2013. 
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Vuonna 2013 Twitter vahvistui ja vakiintui myös Suomessa julkisuuden henkilöi-

den ja ammattiviestijöiden suosimaksi toimintakentässä, mikä näkyi myös medi-

assa yhä enemmän.176 Myös Twaarna syntyi vuonna 2013. Aihetunnistetta käytet-

tiin ensimmäisen kerran 20. syyskuuta 2013 Visa Viljamaan twiitissä, jossa hän 

ilmaisi keksimänsä aihetunnisteen.177  

Ensimmäiset varsinaiset twaarnat julkaistiin sovitusti sunnuntaina 22. syys-

kuuta 2013 kirkkovuoden teksteihin liittyen.  Ennen tätä erityisesti Saija Hellström 

oli kutsunut monia aktiivisia pappeja ja muita kirkkoon linkittyneitä Twitter-käyt-

täjiä mukaan lähettämään twaarnoja.178 Twitter-saarna ehdotuksen Twitterissä esit-

täneen Saija Hellströmin omien laskujen ja rajauksen mukaan ensimmäisenä 

twaarna-sunnuntaina twaarnoja lähetettiin 54 kappaletta, mikä on sama määrä, jo-

hon itse määritelmäni mukaisesti twaarnoja laskemalla päädyin, ottaen huomioon, 

että Hellström laski mukaan myös yhden maanantai-yönä lähetetyn twaarnan.179  

Ensimmäisen varsinaisen twaarnan lähetti tamperelainen pastori Jussi Laine 

sunnuntaiaamuna kello 8:01.180 Ensimmäisenä twaarna-sunnuntaina twaarnaajien 

joukossa olivat kirkon viestinnän ammattilaisten, seurakuntapappien ja muun sosi-

aalisen median aktiiviväen ohella muun muassa arkkipiispa Kari Mäkinen,181, kir-

kon kansliapäällikkö Jukka Keskitalo182 ja Kuopion hiippakunnan hiippakuntade-

kaani Sakari Häkkinen,183 joten twaarna tavoitti lyhyessä aikataulussa varsin laa-

jasti kirkon vaikuttajien piirissä. Myös kirkon tiedotuskeskuksen ylläpitämä viral-

linen kirkon Twitter-tili mainosti ensimmäisen twaarna-sunnuntaina twaarnoja.184  

Vaikka vielä ensimmäisenä sunnuntaina twaarna pysyikin lähinnä evankelis-

luterilaisen kirkon sisäisenä ilmiönä, alkoi kiinnostus herätä myös kirkon rajojen 

ulkopuolella. Jo ensimmäisenä twaarna-sunnuntaina Suur-Helsingin seurakunnan 

ylistyksenjohtaja Jesse Pitkänen kehui twaarnan keksijää neroksi.185 Twaarnan alku 

koettiin onnistuneeksi. Aihetunnisteiden käyttöä seuraava @twiitit-botti nosti 

twaarnan koko sunnuntain puhutuimmaksi aihetunnisteeksi.186 Twaarna sai heti 

runsaasti positiivista palautetta. Muun muassa pastori Markus Asunta twiittasi: 

                                                 
176 Suominen 2013E, 291. 
177 Viljamaa 2013. 
178 Esimerkkinä kutsusta Hellström 2013D. Saman sisältöisiä kutsuja on lukuisia. 
179 Hellström 2013C. 
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Kirkon tiedonvälityspalkinto @Saijakaisa:lle ja @VisaViljamaa:lle #twaarna:n joh-

dosta! #kirkko187 

Kirkon nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen jatkoi heti kuuden minuutin kuluttua: 

#twaarna tiivistää sen, mitä #kirkko-somen pitäisi olla: todelliset ilmiöt nousevat ken-

tältä, eivät komiteoista.188 

Kirkollinen Kotimaa24-verkkolehti huomio twaarnan uutisessaan heti maanantaina 

23. syyskuuta.189  

Ensimmäisen twaarna-sunnuntain jälkeisellä viikolla twaarna-aihetunnisteen 

käyttö jatkui ja aihetunnistetta alettiin käyttää myös julistukseen, joka ei liity Evan-

kelis-luterilaisen kirkon kirkkovuoden tekstiin. Tästä eteenpäin twaarna jatkui jo-

kaviikkoisena ilmiönä. Suurin osa twaarnoista julkaistiin sunnuntaisin kirkkovuo-

den tekstiin liittyen, mutta myös muunlaista julistusta ja muunlaisia ajankohtia 

esiintyi. 

Ensimmäistä twaarna-sunnuntaita seuranneella viikolla 25. syyskuuta 2013 

myös ortodoksinen pappi Ville Kiiveri liittyi twaarnaajien joukkoon. Twaarnasta 

alkoi pikku hiljaa kehittyä yhä vahvemmin muodostua ekumeeninen ilmiö.190 Va-

paan kristillisyyden puolelta twaarnaajien joukkoon liittyivät heti alkuvaiheessa ai-

nakin Suur-Helsingin seurakunnan Jesse Pitkänen ja helluntailainen Juha Lehto-

nen.191 Marraskuussa 2013 myös Jyväskylän adventtiseurakunta liittyi twaarnaajien 

joukkoon.192 Toisena twaarna-sunnuntaina Espoon piispa Tapio Luoma liittyi 

twaarnaajien joukkoon193, ja hän aktivoituikin säännölliseksi twaarnaajaksi.194 30. 

syyskuuta 2013 jo ensimmäisenä twaarna-sunnuntaina mukana twaarnaamassa ol-

lut arkkipiispa Kari Mäkinen äityi kehumaan twaarnaa Twitterissä: 

#twaarna on kiehtova, vaikea ja virkistävä. Yksi lause, yksi ajatus, vain pieni pala 

uskoa ja elämää.195 

2. lokakuuta 2013 Yleisradio julkaisi twaarnaa käsittelevän verkkouutisen.196  

Aivan kaikki eivät twaarnasta kuitenkaan innostuneet. Esimerkiksi eräs Twit-

terissä aktiivinen toimittaja twiittasi 2. lokakuuta 2013: 
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Aivan naurettavaa pelleilyä. Hieman on karannut mopo some-fanaatikkojen käsistä. 

#twaarna #saarnagate197 

Samana päivänä twaarna nousi myös Yleisradion Suora linja -ohjelman aiheeksi.198 

4. lokakuuta twaarna päätyi jopa Mäntsälän paikallislehden pilakuvan aiheeksi.199 

11. lokakuuta twaarna oli YLE Puhe -radiokanavan bloginautti-ohjelman ai-

heena.200  Marraskuussa Pohjoismaiden suurin gospel-tapahtuma Maata näkyvissä 

-festivaalit käyttivät twaarna-aihetunnistetta festivaalisaarnojen siteeraamiseen 

Twitterissä. Sama käytäntö jatkui myös seuraavina vuosina.201  

Vuoden 2013 loppuun mennessä twaarnoja oli lähettänyt 128 eri Twitter-käyt-

täjätunnusta, joista 115 oli omalla nimimerkillä esiintyneitä henkilöitä, neljä nimi-

merkin takaa twaarnannutta henkilöä ja yhdeksän seurakunnan tai yhteisön Twitter-

tiliä. Vuoden 2013 loppuun mennessä twaarnaaminen vaikutti kovin miesvaltaiselta 

toiminnalta: omalla nimellään esiintyneistä twaarnaajista vain 30 kappaletta eli 26 

% oli naisia. Sukupuolien välinen ero vain kärjistyy, kun tarkastelee ahkerimpia 

twaarnaajia. Peräti 12 vuoden 2013 aktiivisinta twaarnaajaa oli miehiä, ja ainut kah-

denkymmenen aktiivisimman twaarnaajan joukkoon kivunnut nainen oli idean ke-

hittäjä Saija Hellström, joka kahdellatoista twaarnallaan oli vuoden 12. aktiivisin 

twaarnaaja. Vuoden 2013 ahkerin twaarnaaja oli maallikko Esa Miettinen 25:llä 

twaarnalla, muita aktiivisimpia twaarnaajia olivat pastorit Teuvo V. Riikonen ja 

Joona Salminen sekä teologian ylioppilas Samuli Suonpää.202 

4.3. Mediahuomio laantuu, mutta vakaa asema säilyy 

Loppiaisena 2014 Itä-Savo -lehti huomioi twaarnan verkkouutisessaan ”Loppiaisen 

sanoma 140 merkillä”. Lehti haastatteli aktiivista twaarnaajaa, Parikanniemisäätiön 

puheenjohtajaa, Teuvo V. Riikosta.203  Vuoden 2014 aikana monet Twitterin yhtei-

sötilit aloittivat twaarnaamisen. Tammikuussa 2014 lähetysyhdistys Kylväjä liittyi 

yhdistystililtään twaarnaajien joukkoon.204 Huhtikuussa twaarnaamisen aloitti Kan-

san Raamattuseura.205 Syyskuun lopusta lukien Suomen Lähetysseuran ”Me Kon-

gilaiset” eli Thaimaassa, Laosissa, Kambodzhassa ja Vietnamissa työskentelevät 

                                                 
197 Tolvanen 2013. 
198 Suora linja 2013. 
199 Fält 2013. 
200 YLE puhe 2013. 
201 Maata näkyvissä 2013. 
202 Tilastointi. 
203 Hänninen 2014. 
204 Kylväjä 2015 
205 Kansan Raamattuseura 2015. 
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lähetystyöntekijät alkoivat twaarnata.206  Marraskuussa twaarnaamisen aloitti puo-

lestaan medialähetysjärjestö Sanansaattajat.207 Helmikuussa 2014 twaarna kansain-

välistyi, kun australialainen Etelän ristin seurakunta alkoi twaarnata.208 Maaliskuun 

lopussa myös opetusneuvos Pekka Iivonen liittyi twaarnaajien joukkoon.209 

Huhtikuussa 2014 twaarnaajaksi ryhtyi myös arkkipiispa Mäkisen ja Espoon 

piispa Luoman jälkeen kolmas piispa, kun Kuopion piispa Jari Jolkkonen julkaisi 

ensimmäisen twaarnansa. On merkille pantavaa, että Jolkkonen liittyi myöhempään 

twaarna-perinteeseen, ja hänen ensimmäinen twaarnansa olivat sitaatteja tunne-

tuilta henkilöiltä, ei evankeliumitekstin selitystä.210 

Pääsiäisenä 2014 Helsingin seurakunnissa ideoitiin ahtisaarna-perinteen poh-

jalta ahtitwaarna-kampanja Twitteriin. Näissä twaarnoissa käytettiin aihetunnistetta 

#ahtitwaarna.211 16. huhtikuuta ahtitwaarnojen julkaisija212 ja toimittaja-pappi Jan 

Ahonen oli haastateltavana Yle Helsinki -radiokanavalla ahtitwaarnoihin ja twaar-

noihin liittyen.213 

10. huhtikuuta 2014 twaarna päätyi MTV:n netti- ja televisiouutisiin. Näissä 

uutisissa haastateltiin Espoon piispa Tapio Luomaa ja kirkon verkkotyön yhtei-

sökoordinaattori Minna Jaakkolaa.214 Uutinen herätti twaarnaajien keskuudessa 

ilon lisäksi myös kritiikkiä. Kriitikoiden mukaan uutinen välitti twaarnasta virka-

mieslähtöisen kuvan.215 MTV:n uutisjulkisuuden myötä twaarnaajiksi alkoivat het-

kellisesti myös internetin trollit.216 11. huhtikuuta myös maakuntalehti Ilkka uutisoi 

twaarnoista. Myös Ilkka nosti twaarnaajista esille erityisesti Espoon piispa Tapio 

Luoman aina otsikkoon ja uutiskuvaan asti.217  

Heinäkuussa 2014 rovasti Toivo Loikkanen aloitti twaarnaamisen ja hänestä 

tulikin yksi aktiivisimmista ja säännöllisimmistä twaarnaajista. Syyskuussa 2014 

                                                 
206 Me Kongilaiset 2015. 
207 Sanansaattajat 2015. 
208 Etelän ristin seurakunta 2015. 
209 Iivonen 2014 
210 Jolkkonen 2014. 
211 Ahonen 2014B. 
212 Jan Ahosen tiedonanto 16.10.2015, tutkijan hallussa. 
213 Marttinen, 2014. 
214 Hietanen 2014. 
215 esim. Viljamaa 2014 & Riikonen 2014. 
216 Trollilla tarkoitetaan internet-häirikköä, joka toiminnallaan pyrkii tahallisesti provosoimaan ja 

ärsyttämään muita. 
217 Ilkka 2014 
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mediassa paljon esillä ollut Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo twaarnasi ensim-

mäistä kertaa.218 Syksyllä 2014 twaarnoja saatiin lukea myös ruotsiksi, kun helsin-

kiläisen Johannes församlingin pastorit Maria Repo-Rostedt ja Johan Westerlund 

käyttivät aihetunnistetta #twaarna ruotsinkielisiin twaarnoihinsa. Maria Repo-Ro-

stedt käytti kahdesti myös aihetunnistetta #twedikan (sanoista twitter ja predikan), 

mutta kyseinen aihetunniste ei saanut suurempaa suosiota.219 

14. syyskuuta 2014 Espoon piispa Tapio Luoma twaarnasi: 

#twaarna Laskelmoitu tervehtimättä jättäminen on tyly kannanotto, joka vahvistaa 

raja-aitoja. Tervehtiminen on lähimmäisyyttä.220 

Twaarnan teema nousi Evankelis-luterilaisen kirkon päivän evankeliumitekstistä 

Matt. 5: 43–48, jossa Jeesus sanoo: 

Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on?221 

Kotimaa24-verkkolehden toimittaja Johannes Ijäs tarttui twaarnaan ja haastatteli 

Luomaa siihen liittyen. Hän kysyi, viittasiko piispa vanhoillislestadiolaisen herä-

tysliikkeen käytäntöihin. Piispa Luoma kiisti viitanneensa mihinkään tiettyyn liik-

keeseen, vaan kommentoi twaarnan nousseen suoraan sunnuntain evankeliumiteks-

tistä.222  

Lokakuun lopussa twaarnaajaksi ryhtyi vanhoillislestadiolaista herätysliikettä 

parodioiva nimimerkki Saara Äiti, joka esimerkiksi 9. marraskuuta 2014 twaarnasi: 

Suvaitkaa meitä kuten mekin suvaitsemme homoja: "On ok olla uskovainen kunhan 

ei toteuta uskovaisuuttaan." #twaarna223 

Marras-joulukuussa 2014 twaarnaamista harrasti myös Helsingin yliopiston käy-

tännöllisen teologian dosentti Tapio Lampinen.224 Jouluaattona pastori Janne Kerä-

nen julkaisi ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan emoji225-twaarnan. Joulupäivänä or-

todoksipappi ja entinen europarlamentaarikko Mitro Repo aloitti twaarnaamisen ja 

ensimmäisessä twaarnassaan jakoi linkin uutiseen katolisen kirkon paavin joulupu-

heesta.226  

 

                                                 
218 Laajasalo 2015; Loikkanen 2015. 
219 Repo-Rostedt 2015; Westerlund 2015. 
220 Luoma 2014. 
221 Käännös vuoden 1992 suomennoksen mukaan. 
222 Ijäs 2014. 
223 Saara Äiti 2015. 
224 Lampinen 2014. 
225 Emojit ovat osaksi unicode-standardia otettuja kuvasymboleita. 
226 Repo 2014. 
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Kuva 2. Janne Keräsen emoji-twaarna jouluaatolta 2014 (Kuvankaappaus Twitteristä 15.12.2015 https://twit-

ter.com/_jke/status/547711840403591168) 

Kun vuoden 2013 loppuun mennessä twaarnoja oli lähetetty 128:lla eri käyttä-

jätunnuksella, oli vuoden 2014 loppuun mennessä eri twaarnaavia käyttäjätunnuk-

sia jo 278 kappaletta. Näistä vähintään kaksi twaarnaa oli lähettänyt 177 käyttäjä-

tunnusta ja vähintään kymmenen twaarnaa lähettäneitä oli 61 kappaletta.  Vuoden 

loppuun mennessä twaarnojen kokonaismäärällä mitattuna ahkerimmaksi twaar-

naajaksi oli noussut Teuvo V. Riikonen 80:llä twaarnalla. Toiseksi ahkerin twaar-

naaja oli tähän mennessä Tapio Luoma 75:llä twaarnalla. Viidentoista ahkerimman 

twaarnaajan joukossa ei ollut yhtään naista.227  

Maaliskuussa 2015 Seurakuntalainen.fi -verkkolehti uutisoi otsikolla ”Dr. Evl 

saarnaa ja twaarnaa” espoolaisen nettipapin ”Dr. Evl:n” työstä, johon osaltaan kuu-

luu twaarnaaminen.228 Vuoden 2015 pääsiäisen aikaan Twitteriin ilmestyi Twia 

Crucis – ristin tie -kuvaelma, jossa esiintyivät Twitter-käyttäjät Pietari, Salome, Äiti 

Maria, Roomalainen sotilas, Juudas ja Tuomas. Hahmot jatkoivat kuvaelmaa vielä 

helatorstaina.229 Projektin toteuttajina toimi kymmenen hengen tiimi, johon kuului 

aktiivisia twaarnaajia. Päätiliä hallinnoi teologian ylioppilas Samuli Suonpää sekä 

eri roolihahmoja käyttivät nuorisotyönohjaaja Mono Kuoppala, pastori Aija Pöyri, 

pastori Antti Kupiainen, pastori Vilppu Huomo, twaarna-aihetunnisteen keksijä – 

tässä vaiheessa jo pastori – Visa Viljamaa sekä ainoana ei-twaarnaajana pastori 

Merja Lampila. Lisäksi roolien hoitajien ollessa estyneinä heitä tuurasivat tiedottaja 

Sanna-Maaria Tornivaara, pastori Arto Vallivaara ja sosiaalisen median koordinaat-

tori ja pastori Henna Ahlfors. Kuvaelma oli aikataulutettu ja roolitettu, mutta tunnin 

mittaisissa jaksoissa toteutettu kuvaelma sisälsi improvisointia ja vuorovaikutusta 

Twitter-käyttäjien kanssa. Kirkon tutkimuskeskuksen suunnittelijan Samuli Suon-

pään varovaisen arvion mukaan #twiacrucis-tunnisteella oli pääsiäisen aikana yh-

teensä vähintään 10 000 eri katsojaa.230 Twiacrucis ei kuitenkaan ollut kansainväli-

sesti ensimmäinen Twitterin kärsimysnäytelmä: Pitkäperjantaina 2009 New Yorki-

lainen Wall Street’s Trinity Church toteutti Twitterissä kärsimysnäytelmän, jossa 

                                                 
227 Tilastointi. 
228 Kumpula 2015. 
229 TwiaCrucis 2015. 
230 Samuli Suonpään tiedonanto 21.10.2015 (tutkijan hallussa).  

https://twitter.com/_jke/status/547711840403591168
https://twitter.com/_jke/status/547711840403591168
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kolmen tunnin ajan kuvattiin Jeesuksen viimeisiä hetkiä Marian, Joosefin, palve-

lustytön, Pietarin, Pontius Pilatuksen ja, toisin kuin Twiacrucisissa, myös Jeesuksen 

twiittien kautta.231 

29. maaliskuuta 2015 lähtien aktiivisena twaarnaajana aloitti Valohoito-nimi-

nen käyttäjätunnus, jonka taustalla on pääkaupunkiseudun seurakuntalehtien yhtei-

nen Valomerkki-verkkomedia. Tuon tunnuksen kautta alettiin julkaista muiden mu-

assa Tapio Luoman, Jan Ahosen ja Visa Viljamaan kirjoittamia twaarnoja. Käyttä-

jätunnus aloitti julkaisemalla pääsiäisen ajan ahtitwaarnoja kuvien muodossa, mutta 

jatkoi myöhemmin twaarnaamista.232 Vuoden 2015 pääsiäinen oli twaarnojen kan-

nalta menestyksekäs. Yksin lauantain ja sunnuntain välisenä pääsiäisyönä puolen 

yön ja kello kahdeksan välisenä aikana vähintään yhden twaarnan näki yli 11 000 

Twitter-käyttäjää.233  

Herätysliikkeistä Vanhoillislestadiolaisuus liittyi twaarna-ilmiöön 19. syys-

kuuta 2015, kun liikkeen Päivämies-lehden Twitter-tili julkaisi twaarnan.234 Vaikka 

mediajulkisuus luonnollisesti alkoi pikkuhiljaa vähentyä, jatkui twaarna vuonna 

2015 viikoittaisena ilmiönä, eikä merkittävää muutosta vuoden 2014 twaarna-aktii-

visuuteen ole havaittavissa. Tammi-syyskuun väliseltä ajalta – johon tämä tutkimus 

rajoittuu – suosituin kuukausi oli jälleen huhtikuu, johon ajoittuivat pääsiäisen suu-

rimmat pyhät. Tällöin twaarnoja julkaistiin yli 170 kappaletta. Toiseksi suosituin 

twaarna-kuukausi oli maaliskuu, jolloin twaarnoja julkaistiin lähes 150 kappaletta. 

Kesän kuukaudet kesä- ja heinäkuu olivat jälleen hiljaisimpia ja twaarnojen määrät 

jäivät alle sadan per kuukausi. 

Vuoden 2015 syyskuun loppuun mennessä twaarna-käytäntö on ollut ole-

massa kahden täyden kirkkovuoden ja evankeliumivuosikerran ajan. Twaarna on 

vakiinnuttanut paikkansa merkittäväksi osaksi Suomen evankelis-luterilaisen kir-

kon sosiaalisen median läsnäoloa. Ensimmäisestä twaarna-sunnuntaista lähtien 

twaarnoja on nähty jokaisena kirkkopyhänä usein kappalein, eikä ole näköpiirissä, 

että ilmiö olisi häviämässä. 

                                                 
231 Cheong 2012, 200. 
232 Valohoito 2015; Jan Ahosen tiedonanto 10.10.2015 (tutkijan hallussa).  
233 Pinnalla 2015. 
234 Päivämies.fi 2015. 
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5. Twaarnaajat 

5.1. Havaintoja kaikista twaarnaajista 

Tämän tulososion analyysissä käytän kahta eri aineistoa: julkisista twaarnoista 

koostamaani taulukointia ja tutkimuskyselyn avulla saamiani vastauksia. En yhdis-

tele näitä aineistoja toisiinsa, vaan kumpikin aineisto on koottu erilaisten johtopää-

tösten tekemistä varten. Jaottelen twaarnaajien analyysiä varten taulukoimani 

twaarnaajat kolmeen eri luokkaan: 

1. Kokonimellään esiintyvät (etunimi ja sukunimi) 

2. Muuna kuin luonnollisen henkilön nimellä esiintyvät (niin kutsutut yhteisö-

tilit) 

3. Pelkällä etunimellä, lempinimellä tai nimimerkillä esiintyvät twaarnaajat 

lisäksi kokonimellään esiintyvät twaarnaajat jaottelen miehiksi ja naisiksi, jos se on 

nimestä selvästi pääteltävissä. 

Syyskuun loppuun 2015 mennessä Twitterissä oli twaarnattu ainakin 339:llä eri 

käyttäjätunnuksella. Yhteensä twaarnoja oli tänä ajankohtana julkaistu noin 3100 

kappaletta. Näistä twaarnaajista 277 esiintyivät omalla kokonimellään. Omalla ni-

mellään esiintyneistä 179 on miehiä ja 98 naisia. Miesten osuus kaikista omalla 

nimellään esiintyneistä twaarnaajista on siis noin 65 % ja naisten 35 %. Omalla 

nimellään esiintyneet miestwaarnaajat julkaisivat syyskuun 2015 loppuun men-

nessä yhteensä 2113 twaarnaa ja omalla nimellään esiintyneet naistwaarnaajat 544 

twaarnaa. Omalla nimellä julkaistuista twaarnoista miesten julkaisemia oli siten 

noin 80 % ja naisten julkaisemia noin 20 %.235 Miestwaarnaajat ovat siis keskimää-

rin aktiivisempia kuin naispuoliset twaarnaajat; vaikka miespuolisia twaarnaajia on 

huomattavasti naispuolisia enemmän, julkaisee keskiverto miespuolinen twaar-

naaja huomattavasti enemmän twaarnoja kuin keskiverto naispuolinen twaarnaaja. 

Twaarnaaminen onkin tilastollisesti katsottuna selvästi sukupuolisesti värittynyttä 

siten, että peräti neljä viidestä twaarnasta on miesten julkaisemia. 

Kaikista twaarnaajista omalla kokonimellään esiintyi 82 % ja kaikista twaar-

noista syyskuun loppuun 2015 mennessä koko nimellä julkaistuja oli 85 %. Omalla 

nimellään twaarnoja julkaisevat miehet olivat keskimäärin yhteisöjä ja nimimerk-

kejä aktiivisempia twaarnaajia, kun sen sijaan nimellään twaarnoja julkaisevat nai-

set olivat keskimäärin yhteisöjä ja nimimerkkejä epäaktiivisempia.236  

                                                 
235 Tilastointi. 
236 Tilastointi. 



38 

 

Kuvaaja 1. Twaarnaajien suhteellinen osuus syyskuun loppuun 2015 mennessä twaarnaajien lukumäärän mu-

kaisesti.  

 

 

Kuvaaja 2. Twaarnojen kokonaislukumäärä syyskuun 2015 loppuun mennessä lähettäjän mukaan. 

Twaarnaavista Twitter-tunnuksista 44 esiintyi seurakunnan, yhteisön tai jon-

kin tapahtuman tai projektin edustajina eli tämän tutkimuksen kolmijakoisessa luo-

kittelussa niin kutsutun yhteisötilin kautta. Näitä ovat esimerkiksi järjestöt, seura-

kunnat, lehdet, Twitter-kampanjat ja twiacrucis-hahmot. Näiden lisäksi 18 twaar-

naajaa esiintyi pelkällä etunimellä, lempinimellä tai nimimerkillä.237      

Yhteisötunnuksista aktiivisimpia twaarnaajia ovat olleet lähetysyhdistykset 

Kylväjä (44 twaarnaa) ja Sanansaattajat (38 twaarnaa) sekä pääkaupunkiseudun 

                                                 
237 Tilastointi. 
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seurakuntalehtien Valohoito-tunnus (38 twaarnaa). Evankelis-luterilaisista seura-

kunnista twaarnoja ovat julkaisseet sydneyläinen Etelän Ristin Seurakunta (19 

twaarnaa), vantaalaiset Rekolan seurakunta (11 twaarnaa), Tikkurilan seurakunta 

(8 twaarnaa), Korson seurakunta (5 twaarnaa), Vantaankosken seurakunta (5 twaar-

naa) sekä seurakuntayhtymistä Kuopion seurakunnat (11 twaarnaa), Ylä-Savon 

seurakunnat (4 twaarnaa).  

Yksittäisiä twaarnoja ovat julkaisseet Kirkkonummen seurakunta, Tampereen 

seurakuntayhtymä, Keravan seurakunta, Lontoon merimieskirkko, Kajaanin seura-

kunta ja Etelä-Espoon seurakunta. Muista kristillisistä seurakunnista twaarnoja ovat 

julkaisseet Jyväskylän adventtiseurakunta (19 twaarnaa) ja Suhe (2 twaarnaa) sekä 

kirkollisista järjestöistä Suomen lähetysseuran Mekongin alueen työntekijät eli ”Me 

Kongilaiset” (31 twaarnaa) ja Kansan raamattuseura (8 twaarnaa).238 

Tiettyjen järjestöjen ja seurakuntien yhtäaikaisesta aktivoitumisesta vuoden 

2014 aikana on pääteltävissä, että twaarnaamisen aloittamista on edeltänyt jonkin-

lainen yhteinen strateginen työskentely. Merkille pantavaa on erityisesti useiden 

Vantaan seurakuntayhtymän seurakuntien yhtäaikainen twaarna-aktivoituminen. 

 

 

Kuvaaja 3. Eri yhteisötilien twaarnojen osuus kaikista yhteisötilien twaarnoista. 

Kaikista twaarnaajista peräti 13 aktiivisinta olivat omalla nimellään esiintyviä 

miehiä. Aktiivisin twaarnaaja oli pastori Teuvo V. Riikonen 130:lla twaarnalla, 

toiseksi aktiivisin Espoon piispa Tapio Luoma 108.lla twaarnalla, kolmantena pas-

tori Arto Köykkä 95:lla twaarnalla ja neljäntenä aktiivisin maallikko ja Evankelis-

luterilaisen kansanlähetyksen radio- ja televisiotyön koordinaattori Veijo Olli 85:llä 

                                                 
238 Tilastointi. 
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twaarnalla. Aktiivisin naispuolinen twaarnaaja on 14. aktiivisin twaarnaaja Maria 

Eklöf 44:llä twaarnalla. Myös aktiivisimpien twaarnaajien joukossa näkyy twaar-

naamisen miesvaltaisuus.239  

Vähintään kaksi twaarnaa julkaisseita tunnuksia oli vuoden 2015 syyskuun 

loppuun mennessä yhteensä 227 kappaletta, vähintään viisi twaarnaa julkaisseita 

126 kappaletta, vähintään kymmenen twaarnaa julkaisseita 73 kappaletta ja 20 

twaarnaa julkaisseita 44 kappaletta, joista omalla nimellään esiintyneitä miehiä 29 

ja naisia kahdeksan.240 

5.2. Keitä aktiiviset twaarnaajat ovat? 

Yli viisi twaarnaa lähettäneitä koko nimellä esiintyviä henkilöitä oli syyskuun lop-

puun 2015 mennessä yhteensä 107 kappaletta, joista onnistuin lähettämään tutki-

muskyselyn 104:lle twaarnaajalle. Tutkimuskyselyyn vastasi 75 twaarnaajaa, joista 

miehiä oli 52, naisia 21 ja kaksi vastaajaa ei halunnut kertoa tai määritellä suku-

puoltaan. Vastaajista 74 eli yhtä lukuun ottamatta kaikki ilmoittivat ikänsä. Vastaa-

jista viisi on alle 25 -vuotiaita, 17 vastaajaa on 26–35 -vuotiaita, 21 vastaajaa 36–

45 -vuotiaita, 20 vastaajaa 46–55 -vuotiaita, 7 vastaajaa 56–65 -vuotiaita ja neljä 

yli 65-vuotiaita. Kyselyyn vastanneet naiset ovat keskimäärin miehiä nuorempia. 

Kyselyyn vastanneesta 21 naisesta peräti yhdeksän on alle 35-vuotiaita ja vain yksi 

yli 56-vuotias.241  

Tutkimuskyselyyn vastanneista 89 % kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen 

kirkkoon. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomista kahdeksasta twaarnaa-

jasta kaksi kuuluu helluntaiseurakuntaan ja kaksi Suheen eli Suur-Helsingin seura-

kuntaan. Vapaakirkkoseurakuntaan, ortodoksiseen kirkkoon ja Raamattu Puhuu -

seurakuntaan kuuluu kuhunkin yksi vastaaja. Yksi vastaajista ei ilmoittanut kuulu-

vansa mihinkään kristilliseen seurakuntaan.242  

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien valtaosuus vastaajista on luonnol-

lista, kuuluuhan enemmistö suomalaisista evankelis-luterilaiseen kirkkoon. On kui-

tenkin mielenkiintoista, että muihin kristillisiin kirkkoihin kuuluvia vastaajia on pe-

räti 10,7 % kaikista vastaajista, mikä on moninkertaisesti enemmän muiden kirkko-

kuntien suhteelliseen jäsenmäärään nähden. Tämä on mielenkiintoinen tulos, koska 

twaarna on lähtöisin evankelisluterilaisuuden piiristä.  

                                                 
239 Tilastointi. 
240 Tilastointi. 
241 Tutkimuskyselyn vastaukset. 
242 Tutkimuskyselyn vastaukset. 
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Vastaajista 44 ilmoitti olevansa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan 

vihittyjä pappeja. Vastaajien kokonaismäärästä Suomen evankelis-luterilaisen kir-

kon pappeja on siis noin 59 % ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvista vas-

taajista pappeja on tasan kaksi kolmesta. Kyselyyn vastanneista naisista 2/3 ja mie-

histä 56 % on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeja. Kyselyyn vastanneista 

alle 26-vuotiaista yksi eli 20 % on evankelis-luterilaisen kirkon pappeja, 26–35 -

vuotiaista vastaajista evankelis-luterilaisen kirkon pappeja on 53 % (9/17), 36–45 -

vuotiaista 57 % (12/21), 46–55 –vuotiaista 60 % (12/20), 56–65 –vuotiaista 71 % 

(5/7) ja yli 65-vuotiaista kaikki neljä vastaajaa ovat Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon pappeja. Näin ollen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien suhteelli-

nen osuus twaarnaajista kasvaa, mitä vanhemmista vastaajista on kyse. On mahdol-

lista, että nuorten vastaajien keskuudessa on suhteellisesti enemmän teologisen alan 

opiskelijoita, jotka ovat mahdollisesti tulevia pappeja. Tämä selittäisi osaltaan pap-

pien määrän suhteellista kasvua vanhempiin ikäluokkiin siirryttäessä.243   

Vastaajista 18 eli 24 % ilmoitti saarnaavansa jonkin tunnustuskunnan juma-

lanpalveluksessa vähintään 20 kertaa vuodessa. Vähintään viisi kertaa vuodessa 

saarnaavia on kaikista vastaajista 51 %, vuosittain saarnaavia 68 % vastaajista ja 

vähintään joskus saarnanneita 87 % vastanneista. Täysin saarnakokemusta vailla 

olevia vastaajia on 10 kappaletta, eli yhteensä 13 % kaikista vastaajista. Kaikki 

saarnakokemusta vailla olevat vastaajat ovat evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuu-

luvia maallikkoja. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomista vastaajista 

neljä saarnaa vähintään 20 kertaa ja neljä on saarnannut joskus, mutta ei vuosittain. 

Evankelis-luterilaisen kirkon twaarnaavista papeista yli 20 kertaa vuodessa saarnaa 

32 %, vähintään viisi kertaa vuodessa 73 %, vähintään kerran vuodessa 91 %. Luon-

nollisesti kaikki kyselyyn vastanneet papit ovat joskus saarnanneet.   

Kysymykseen ”Miellätkö twaarnaamisen osaksi työtäsi?” oli kolme vastaus-

vaihtoehtoa: kyllä, ei ja jossain määrin. 27 % vastaajista vastasi kyllä, 45 % vastaa-

jista jossain määrin ja 28 % vastaajista ei. Evankelis-luterilaisen kirkon papeista 34 

% vastasi mieltävänsä twaarnaamisen osaksi työtään täysin, 82 % vähintään jossain 

määrin ja 18 % ei lainkaan. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomista kah-

deksasta vastaajasta viisi koki twaarnaamisen vähintään jossain määrin työhönsä 

kuuluvaksi. Alle 25-vuotiaista vastaajista kukaan ei kokenut twaarnaamista osaksi 

työtä, vaikka mukana oli yksi evankelis-luterilaisen kirkon pappi. 26–35 -vuotiaista 

                                                 
243 Tutkimuskyselyn vastaukset. 
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vastaajista 82 % koki saarnaamisen vähintään jossain määrin osaksi työtään. 36–45 

-vuotiaista vastaajista 76 % koki twaarnaamisen vähintään jossain määrin osaksi 

työtään. Tässä ikäluokassa kuitenkin twaarnaamisen täysin osaksi työtään kokevien 

osuus oli suurempi (38 %) kuin 26–35 –vuotiaiden keskuudessa (24 %).  Kolme 

neljästä 46–55 -vuotiaasta vastaajasta koki twaarnaamisen vähintään jossain määrin 

osaksi työtään (15/20) ja täysin osaksi työtään twaarnaamisen mielsi neljännes tuon 

ikäisistä vastaajista (5/20).  55–65 -vuotiaista vastaajista twaarnaamisen koki täysin 

osaksi työtään yksi seitsemästä vastaajasta ja vähintään jossain määrin viisi seitse-

mästä vastaajasta. Yli 65-vuotiaista neljästä vastaajasta kaksi koki twaarnaamisen 

täysin osaksi työtään, yksi jossain määrin ja yksi ei lainkaan.244  

Vaikka evankelisluterilaisten pappien suhteellinen osuus twaarnaajista kas-

vaa lineaarisesti vanhempiin ikäluokkiin siirryttäessä, ei twaarnaamisen kokeminen 

osaksi työtä noudata samaa lineaarista kaavaa, kuten kuvaajasta kahdeksan on huo-

mattavissa. Evankelis-luterilaiset papit kokevat kuitenkin saarnaamisen useammin 

työtehtäväksi kuin muut evankelis-luterilaiset vastaajat. Muiden kristillisten kirk-

kokuntien edustajien keskuudessa twaarnaaminen nähtiin osana työtä siinä missä 

evankelisluterilaisten pappienkin kohdalla.245 

 

 

Kuvaaja 4. Twaarnaajien sukupuolijakauma. 

                                                 
244 Tutkimuskyselyn vastaukset. 
245 Tutkimuskyselyn vastaukset. 
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Kuvaaja 5. Twaarnaajien ikäjakauma. 

 

 

Kuvaaja 6. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien osuus twaarnaajista eri ikäluokissa. 

 

Kuvaaja 7. Evankelis-luterilaisen kirkon pappien, muiden evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten ja muiden 

twaarnaajien osuus. 
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Kuvaaja 8. Twaarnaamisen jossain määrin tai täysin (sininen) ja täysin (punainen) osaksi työtään kokevien 

osuus ikäluokittain. (n=74). 

 

Kuvaaja 9. Kaikkien vastaajien ja Evankelis-luterilaisten kirkon pappien vastaus kysymykseen, pitääkö vas-

taaja twaarnaamista osana työtään. (n=75) 
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6. Twaarnat 

6.1. Analyysin lähtökohdat 

Tässä osassa tutkimusta analysoin laadullisen sisällönanalyysin avulla twaarnoja 

tarkoituksenani selvittää, millaista uskonnollista viestintää tai millaisia minisaar-

noja twaarnat ovat. Analyysiini olen valikoinut kolmen eri viikon twaarnoja kol-

melta eri vuodelta 2013–2015. Twaarnat on valikoitu saman Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon kirkkopyhän eli 18. sunnuntain helluntaista mukaisesti. Tämä 

pyhä on valittu sillä perusteella, että 18. sunnuntai helluntaista vuonna 2013 oli 

kaikkien aikojen ensimmäinen twaarnapäivä. Ajallisella hajautuksella pyrin siihen, 

että aineisto on kattava, ja toisaalta siihen, että mahdollisesta ajallisesta muutok-

sesta on mahdollista tehdä havaintoja. Ajattelen, että samaan evankelis-luterilaisen 

kirkon kirkkopyhään liittyvät twaarnat mahdollistavat mahdollisen muutoksen ha-

vainnoinnin parhaiten, koska evankelis-luterilaisen kirkkopyhän teeman pysyessä 

samana läpi aineiston, kirkkovuoden ajankohta ei luo havainnointia hankaloittavaa 

tekijöitä aineistoon. 

Aineistoon on valittu twaarnoja systemaattisesti ja tasapuolisesti sekä sun-

nuntailta että muilta viikonpäiviltä, jotta aineisto olisi edustava ja tasapainoinen. 

Vuodelta 2013 twaarnoja on aineistossa 69 kappaletta, joista 53 on sunnuntailta ja 

16 muilta viikonpäiviltä. Vuodelta 2014 twaarnoja on 39 kappaletta, joista 26 on 

sunnuntailta, kaksi edeltävältä perjantailta, kuusi edeltävältä lauantailta ja viisi sun-

nuntaita seuraavilta viikonpäiviltä. Vuodelta 2015 twaarnoja on aineistossa yh-

teensä 25 kappaletta, joista edeltävältä lauantailta on kaksi kappaletta, sunnuntailta 

21 kappaletta ja seuraavalta maanantailta kaksi kappaletta. Twaarnojen vaihteleva 

määrä eri vuosilta ja kirkkopyhiltä johtuu aineistonhankintamenetelmästä, jossa on 

otettu kultakin vuodelta mukaan kaikki tietyn kirkkovuoden ajankohdan twaarnat. 

Yhteensä sunnuntaina lähetettyjä twaarnoja on aineistossa 100 kappaletta ja muina 

viikonpäivinä lähetettyjä twaarnoja 33 kappaletta. 

Ennen kuin rajasin aineiston, olin silmäillyt kaikki siihen mennessä julkaistut 

twaarnat. Tästä tuli selväksi, että Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkovuoden kierto 

ja kirkkopyhät sekä niiden tekstit ovat suuri yksittäinen tekijä twaarnojen taustalla. 

Niin päädyinkin rajaamaan aineistoa kirkkovuoden avulla. 18. sunnuntain hellun-

taista aiheena on Kristityn vapaus, ja evankeliumikirja kuvailee pyhää seuraavasti: 

Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämäänsä omien tekojen, perin-

näissääntöjen, ja toisten mielipiteiden varaan. Kristus päästää seuraajansa vapauteen 
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ihmisten asettamista rajoituksista, mutta sitoo heidät totuuteen ja rakkauteen. Kristuk-

sen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teoille ja valinnoille.246 

18. sunnuntaina helluntaista pyhän evankeliumiteksteinä ovat ensimmäisessä vuo-

sikerrassa (2013) Luukkaan evankeliumin 14. luvun jakeet 1–6: 

Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkai-

livat mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. 

Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi: ”Onko sapattina lupa pa-

rantaa vai ei?” He eivät sanoneet mitään. Silloin Jeesus kosketti mistä, paransi hänet 

ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi: ”Miten te itse teette? jos jonkun poika tai 

härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti?” Tä-

hän he eivät kyenneet vastaamaan. (Kirkkoraamattu 1992) 

Pyhän ensimmäisen vuosikerran mukaiset muut tekstit ovat Jes. 4: 21–23 ja 

Gal. 5: 1–6.247 

Toisessa vuosikerrassa (2014) pyhän evankeliumitekstinä ovat Markuksen 

evankeliumin 2. luvun jakeet 18–22: 

Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään: 

”Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslapset ja fa-

riseusten opetuslapset paastoavat?” Jeesus vastasi: Eivät kai häävieraat voi paastota 

silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan! Niin kauan kuin sulhanen on heidän 

joukossaan, he eivät voi paastota. Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, 

ja silloin, sinä päivänä he paastoavat. Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta 

paikkaa vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate repeää uuden paikan vierestä ja reikä 

on entistä pahempi. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan viini 

rikkoo ne ja sekä viini että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi viini on laskettava uusiin 

leileihin.” (KR 1992) 

Muut toisen vuosikerran mukaiset raamatuntekstit ovat Aam. 5: 21–24 ja Kol. 2: 

16–23.248 

Kolmannessa vuosikerrassa (2015) 18. sunnuntaina helluntaista on tutkimuk-

sen kannalta mielenkiintoisesti kaksi vaihtoehtoista evankeliumiperikooppia, joista 

järjestyksessään ensimmäisenä on evankeliumikirjassa mainittu Markuksen evan-

keliumin 7. luvun jakeet 5–13: 

Fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: ”Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä 

isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?” 

    Hän vastasi heille: ”Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kir-

joitettu: 

      - Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan,  

      mutta sen sydän on kaukana minusta.  

      Turhaan he minua palvelevat,  

      kun opettavat oppejaan,  

      ihmisten tekemiä käskyjä.  

    Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.” 

    Ja hän jatkoi: ”Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa 

omia sääntöjänne. Mooses on sanonut: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ ja ’Joka kiroaa 

isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla’. Mutta te opetatte toisin. Jos joku 

sanoo isälleen tai äidilleen: ’Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban: olen 

                                                 
246 Evankeliumikirja 1999, 465. 
247 Evankeliumikirja 1999, 466–467. 
248 Evankeliumikirja 1999, 466–468. 
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luvannut sen uhrilahjaksi’, te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hy-

väksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Juma-

lan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista.” (KR 1992) 

Toinen evankeliumiperikooppivaihtoehto on niin ikään Markuksen evanke-

liumista, 2. luvun jakeet 23–28: 

Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kul-

kiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle: ”Katso nyt! Miksi 

opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?” Mutta Jeesus vastasi 

heille: ”Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä 

tuli nälkä eikä heillä ollut ruokaa? Hän meni, Abjatarin ollessa ylipappina, Jumalan 

huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen on 

sallittua ainoastaan papeille.” Ja Jeesus sanoi heille: ”Sapatti on ihmistä varten eikä 

ihminen sapattia varten. Niinpä Ihmisen Poika on myös sapatin herra.” (KR 1992) 

Kolmannen vuosikerran muut tekstit ovat Jes. 1: 10–17 ja Gal. 5: 22–26. Kaikille 

vuosikerroille yhteistä aineistoa evankeliumikirjassa ovat antifoni Ps. 119: 105, 

psalmi Ps. 119: 97–104 ja hallelujasäe Ps. 136: 1.249 

6.2. Millaisia twaarnat ovat? 

6.2.1. Twaarnat julistavat kirkkovuotta 

Kirkkovuoden teksti ja twaarna kuuluivat alun alkaen yhteen 

Tutkimusaineistossa olevista twaarnoista suurin osa elää Suomen evankelis-luteri-

laisen kirkon kirkkovuoden yhteydessä. Kirkkovuoden ajankohdassa meneillään 

oleva pyhä, sen teema, teeman kuvaus ja kirkkovuoden tekstit välittyvät jollain ta-

valla valtaosaan twaarnoista. Toiset twaarnat pohtivat evankeliumikirjan mukaisen 

ajankohtaisen tekstin tematiikkaa, toiset pohdiskelevat pyhän otsikosta nousevia 

ajatuksia. Tämä ei ole lainkaan yllättävä tutkimustulos, kun palaamme siihen twaar-

nan syntyvaiheisiin liittyvään huomioon, että ensimmäistä twaarnasunnuntaita val-

misteltaessa sovittiin, että twaarnat pohjautuvat kyseisen sunnuntain evankeliumi-

tekstiin.250  

 

Kuva 3. Visa Viljamaan twiitti osoittaa, kuinka twaarnaa suunniteltaessa evankeliumitekstin ja twaarnan väli-

nen suhde oli läheinen. (Kuvankaappaus Twitteristä 19.11.2015 https://twitter.com/VViljam/sta-

tus/381144510123622400) 

                                                 
249 Evankeliumikirja 1999, 465–469. 
250 Ahonen 2013. 
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Vaikka myöhempi käytäntö osoittaa, että twaarnat liittyvät usein evanke-

liumitekstin sijasta vain yleisesti kyseisen pyhän teemaan ja kirkkovuoden ajankoh-

taan, on twaarnan taustalla siis nähtävillä luterilaiselle kirkolle normatiivinen läh-

tökohta, jossa saarna on ensisijaisesti saarnaa kirkkokäsikirjan mukaisesta evanke-

liumitekstistä. Näin ollen twaarna täyttää osan Tapio Lampisen suppeasta saarnan 

määritelmästä: 

Suppean määritelmän mukaan saarna on vain jumalanpalveluksessa raamatuntekstin 

johdolla pidetty puhe.251 

 Vaikka twaarnat eivät ole puhetta, eikä niiden julistus ole sanan varsinaisessa 

merkityksessä jumalanpalveluskontekstissa, on jumalanpalveluksen saarnaa pyritty 

raamatuntekstiyhteyden muodossa siirtämään Twitterin kontekstiin niin suoraan 

kuin mahdollista. Suhteessa raamatunteksteihinkin twaarna noudattaa pääsääntöi-

sesti evankelisluterilaisen kirkon saarnakäytäntöä. Pääsääntöisesti twaarnataan ja 

saarnataan evankeliumitekstistä, mutta myös lukukappaleista saarnaaminen ja 

twaarnaaminen on mahdollista.252 Tämä asia tuli selväksi jo ennen ensimmäistä 

twaarna-sunnuntaita, kun Markus Asunta kysyi twiitissään: 

Voiko #twaarna:ta myös muista kuin päivän evankeliumista?253 

Tähän Visa Viljamaa vastasi: 

varmasti voi. Muista liittää vain lukukappaleen teksti messiin esim. aikaisempaan 

twiittiin.254 

ja Antti Björklund säesti luterilaisen kirkon käytännön mukaisesti: 

Jos kerran muistakin päivän teksteistä saarnaaminen on mahdollista, miksei myös 

#twaarnaaminen?255 

Vaikka twaarnaamaan kehotettiin alun perin evankeliumitekstin pohjalta, oli ylei-

nen ilmapiiri alun alkaen myönteinen myös lukukappaleista twaarnaamiseen. Tämä 

osoittaa, kuinka twaarnaamisen alkutahdit otettiin Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon saarnakäytännöstä. 

Twaarna kirkkovuoden mukaisesta evankeliumitekstistä 

Evankeliumitekstiä käsittelevät ja selittävät twaarnat ovat luonnollisesti aineistossa 

vahvasti edustettuina. Ensimmäisen twaarna-sunnuntain edellä oli ohjeistettu, että 

                                                 
251 Lampinen 1983, 42. 
252 Palvelkaa Herraa iloiten 2000 28; Kotila 2004, 205. 
253 Asunta 2013A. 
254 Viljamaa 2013C. 
255 Björklund 2013. 
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twaarnojen aiheena on pyhän evankeliumiteksti.256 Jussi Laine julkaisi ensimmäi-

sen twaarnan sunnuntaiaamuna 22. syyskuuta 2013 twaarnaamalla pyhän evanke-

liumitekstin pohjalta: 

Jeesus vapautti turvotuksesta ja pöhöttyneistä perinteistä. Vapahtajani, tässä yksi 

Twitterissä paisunut ego. #twaarna.257 

Edellä käydyn keskustelun pohjalta Laine myös liitti kuvana päivän evankeliumi-

tekstin Luuk. 14: 1–6.  Laineen twaarna edustaa varsin tyylipuhdasta ”kirkkotwaar-

naa”: ensin hän opettaa päivän evankeliumitekstin pohjalta, jonka jälkeen hän liittää 

tekstin kontekstiin ja henkilökohtaiseen reflektioon ja rukoukseen. Henkilökohtai-

sen pohdinnan ja itsekritiikin sävy näkyy muutamassa muussakin evankeliumiteks-

tiin keskittyvässä aineiston twaarnassa: 

Syysloma. Istun nojatuoliin ja nautin lasillisen rypälemehua. Pieni paasto olisi paikal-

laan. Jokohan pian päästään hääjuhlaan#höpö’#twaarna258 

 Mul on käyny just nii: vaate revennyt paikan vierestä. Aika ajoin fariseus. Aika ai-

kaansa kutakin. Otan ohjenuoraksi rakkauden. #twaarna259 

Just sen takia tykkään luterilaisuudesta, ettei tarvita paastoja ja semmoisia, kun ei vain 

satu kiinnostamaan. #twaarna260 

Twaarnassa T89 on havaittavissa myös mahdollinen itseironia. On mahdollista, että 

twaarnaaja kritisoi omaa kiinnostamattomuuttaan ”paastoja ja semmoisia” kohtaan. 

Huumori on yksi useista twaarnoista välittyvä ulottuvuus, ja myös ironian ja sar-

kasmin eri lajit ovat twaarnoissa mahdollisesti edustettuna. 

Huumoria hyödyntävissä twaarnoissa on kuitenkin mukana uskonnollista sa-

nomaa. Mikko Leskelän twaarna ensimmäisenä twaarna-sunnuntaina on hyvä esi-

merkki evankeliumitekstiin pohjautuvasta twaarnasta, joka on kontekstualisoitu 

Twitterin ympäristöön: 

Jeesus twiittasi fariseuksen kotona. 

 J: Saako sapattina twiitata? 

 FF: ??? 

 J: Todellakin! 

 FF: Höh. 

 Vapauteen Px meidät vapautti. 

 #twaarna261 

Tässä Leskelän twaarnassa toteutuu moni saarnaopillinen ilmiö. Twaarna pohjaa 

kyseisen pyhän evankeliumitekstiin, jossa Jeesus käy keskustelua Fariseuksen ko-

tona. Keskustelu koskettaa sapattia ja sitä, mitä silloin on luvallista tehdä. Twaar-

nassa tapahtuu kontekstualisointi, jossa evankeliumitekstin tapahtumat siirretään 

                                                 
256 Hellström 2013E. 
257 T1. 
258 T79, evankeliumitekstinä Mark. 2: 18–22. 
259 T105, evankeliumitekstinä Mark. 2: 18–22. 
260 T89, evankeliumitekstinä Mark. 2: 18–22. Tässä twaarnassa on aistittavissa myös jonkinlaista 

itseironiaa tai -kritiikkiä. 
261 T6. 
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kuvitteellisesti nykymaailmaan ja Twitterin eli twaarnan kontekstin toimintaympä-

ristöön. Evankeliumitekstin ja kontekstualisoinnin lisäksi tässä twaarnassa on näh-

tävissä myös kolmas ulottuvuus, kun kirjoittaja liittää twaarnaan myös päivän epis-

tolatekstin. Twaarnan loppukaneetti ”Vapauteen Px262 meidät vapautti” on lyhen-

netty sitaatti kyseisen vuosikerran epistolatekstin Gal. 5: 1–6 ensimmäisestä ja-

keesta. Kokonaisuudessa tässä twaarnassa on nähtävissä kolme saarnassa arvostet-

tavana pidettävää ominaisuutta: evankeliumitekstin huomioiminen, kontekstuali-

sointi ja pyhän muun tekstiaineiston hyödyntäminen. Kaneetti ”Vapauteen Kristus 

teidät vapautti” sisältää myös vahvana maininnan pyhäpäivän aiheesta, joka on kris-

tityn vapaus, joten tässä twaarnassa on tiivistettynä lähes kaikki tyypillisimmät 

saarnan kontekstit 140 merkkiin. 

 Muita evankeliumitekstin ajankohtaistamisen tai kontekstualisoimisen sisäl-

täviä twaarnoja on tämän Leskelän twaarnan ja edellä mainitun Laineen twaarnan 

lisäksi aineistossa muitakin. Twaarnassa T2 on otettu evankeliumitekstistä sapattiin 

liittyvät vaatimukset, ja samaistettu teema nykypäivän vaatimuksiin ja käytäntöi-

hin. Twaarnaaja mainitsee PowerPoint-esitykset, joiden avulla pyritään usein vai-

kuttamaan.  

Monet vaatimukset ja käytännöt herättävät kysymyksen, millähän PowerPoint-esityk-

sellä sitäkin on perusteltu.http//ate.pp.fi/pohjaraa.htm #twaarna263 

Twaarnassa T19 twaarnaajaa vetoaa Martti Lutheriin, jonka löydöksi hän ni-

meää arjen pyhyyden. Twaarnaaja kääntää Lutheriin vedoten evankeliumitekstin 

kysymyksenasettelun päälaelleen: pyhyys löytyykin arjesta, eikä sitä rajaa tämän 

päivän liike-elämä. Twaarnaaja vetoaa vielä Jeesuksen opetukseen evankeliumi-

tekstissä. Evankeliumiteksti käsittelee lähimmäisen hätään suhtautumista pyhäpäi-

vänä. 

 Lutherin löytö: arjen pyhyys. Pyhää ei rajaa liike-elämä, sunnuntai tai papisto. Arki-

sessa pyhässä lähimmäisen hätä on lähempänä #twaarna.264 

Twaarnassa T25 twaarnaaja pyrkii ytimekkyyteen: 

 On lupa parantaa. Ja auttaa. Tänäänkin. #twaarna265 

Kolmella ytimekkäällä virkkeellä twaarnaaja osoittaa evankeliumitekstin sanoman 

tähän päivään. Viimeinen virke ”tänäänkin” tuo evankeliumitekstin sanomat lähelle 

kuulijan elämää. 

                                                 
262 PX viitannee Kristus-monogrammin kirjaimiin. 
263 T2. 
264 T19. 
265 T25. 
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 Twaarnassa T30 twaarnaaja etsii nykypäivän vastineita Jeesuksen ajan sapa-

tille: 

Sapatti-ihana tekosyy olla tekemättä hyvää! Vastaavia meillä?Kirkonmenot,juhlapu-

heet,budjetit.Jumala löytyykin kaivosta härän luota #twaarna266  

Twaarnaaja näkee sapatin fariseuksille tekosyynä olla tekemästä hyviä tekoja. 

Twaarnaaja luettelee tämän päivän arvostettuina pidettyjä asioita, jotka saattavat 

syrjäyttää hyvän tekemisen tarpeen. Twaarnaajan viittaus kaivoon härän luona on 

otettu suoraan evankeliumitekstistä. 

 Myös seuraavat twaarnat pyrkivät löytämään yhtäläisyyttä evankeliumiteks-

tistä ja nykypäivän lukijan kokemusmaailmasta: 

 Se mihin sapatti osoitti, on täyttymässä Jeesuksessa. Suuren kertomuksen kliimaksi 

alkaa. Suuren sapatin tarjoaa Jeesus, tänäänkin. #twaarna267 

”Uusi viini on laskettava uusiin leileihin.” Jeesus ei katsellut taaksepäin, miksi mei-

dänkään pitäisi. Sitä on vapaus, armo, usko. #twaarna268 

Jeesus vapautti meidät juutalaisten perinnäissäädöksistä, mutta olemme rakentaneet 

omat uudet kahleet. Kristus, armahda ja vapauta. #twaarna269 

Kristitty uskaltaa valita puolensa niin kuin Jeesus uskalsi #twaarna270 

”Mutta näin meillä on aina tehty” oli huono perustelu jo Jeesuksen aikaan. Vapaus 

pakottaa ajattelemaan itse. #twaarna271 

Niin mielelläni päästäisin Jeesusta vähän kirkkolain, -järjestyksen, jumalanpalvelu-

soppaiden, taloushallinnon ohjeiden kimppuun. #twaarna272 

 Yritin luetella työtä kirkossa ohjaavat säännöt #twaarna’ksi. Ei riittänyt twiitissä tila 

eikä sapattina aika.273 

Kahdessa viimeisimmässä twaarnassa hyödynnetään mielenkiintoisella tavalla Jee-

suksen esittämää kritiikkiä ulkokultaisuutta kohtaan ja twaarnaajat osoittavat kri-

tiikkiä tämän päivän kirkkoa ja sen hallinnon jäykkyyttä kohtaan. Myös twaarnassa 

T18 esitetään samaan tapaan kritiikkiä kirkon opetusta kohtaan evankeliumitekstiä 

hyödyntäen ja Olaus Petrin tuomarinohjetta laajentaen: 

Arjen ilosanoma: Mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei voi olla lakikaan. Eikä Jumalan 

tahto tai kirkon opetus. #twaarna274 

Twaarnassa T8 käytetään Jeesuksen esimerkkiä ja toimintaa evankeliumi-

tekstissä osana tämän päivän yhteiskuntakritiikkiä: 

Jeesus asettaa ihmisen normin edelle. Normi on vieläkin ihmisen edellä kun häntä 

viedään luukulta toiselle #twaarna275 

                                                 
266 T30. 
267 T54. 
268 T96. 
269 T98. 
270 T35. 
271 T106. 
272 T113. 
273 T114. 
274 T18, twaarnaan liitetty kuva evankeliumitekstistä Luuk. 14: 1–6. 
275 T8. 
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Twaarna T8 on esimerkki twaarnasta, johon on liitetty kuva kyseisen sunnuntain 

evankeliumitekstistä. Tällainen käytäntö esiintyy aineistossa ensimmäisenä twaar-

naviikonloppuna toistuvasti, mutta kahtena muuna aineiston viikonloppuna vain sa-

tunnaisesti. Selitys on yksinkertainen: Ensimmäisenä twaarnasunnuntaina tällai-

seen käytäntöön ohjeistettiin, kun toisena ja kolmantena twaarna-vuotena käytäntö 

oli jo vakiintunut vapaammaksi. Yhteiskuntakritiikkiä evankeliumitekstin pohjalta 

esittää myös runollisin sanakääntein twaarna T16: 

#twaarna Hyvää saa tehdä aina. Arkena ja sunnuntaina. Vastoin lakia ja asetuksia. 

Vastoin nykyajan fariseuksien, poliitikkojen jargoniaa.276 

Yksi tapa, jolla evankeliumitekstiä twaarnoissa käsitellään, on tiettyyn yksit-

täiseen jakeeseen tarttuminen ja sen käsittely.  

”Miten te itse teette?” Siihen ei ehkä olekaan aina helppo vastata. Emme voi paeta 

lain kirjaimen taakse sen Henkeä (Matt.20:34-40). #twaarna277 

Tässä evankeliumitekstissä Jeesus esittää kysymyksen fariseuksille, jota twaarnaaja 

pohtii tämän päivän näkökulmasta. Twaarnaaja sisältää twaarnaansa evankeliumi-

tekstin raamatunkohdan, jotta twaarnan lukija osaa yhdistää twaarnan evankeliumi-

tekstin yhteyteen. 

Twaarnassa T50 twaarnaaja keskittyy evankeliumitekstin jakeeseen ”Silloin 

Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois”.278 Hän väittää, että kos-

kettamiseen, parantamiseen ja lähettämiseen sisältyy koko ilmoitus, ja esittää erään-

laisen kielipelin näistä kolmesta sanasta. 

Jeesus kosketti,paransi ja lähetti #twaarna Kolmella sanalla koko ilmoitus. Kosketus 

parantaa,parantaminen lähetti ja lähettäminen koskettaa!279 

Toisen vuosikerran evankeliumitekstin vertaukseen uudesta viinistä uusissa 

leileissä280 viitataan suoraan twaarnoissa muutaman kerran. Twaarnat T96 ja T76 

ovat esimerkkejä tuon raamatunkohdan selityksestä. 

”Uusi viini on laskettava uusiin leileihin.” Jeesus ei katsellut taaksepäin, miksi mei-

dänkään pitäisi. Sitä on vapaus, armo ja usko. #twaarna281 

Kirkon ja uskon pitäisi olla uusi leili, jossa uusi, raikas vapauden ja armon viini virtaa 

kuin vetten pauhina – ei vanha hapatus. #twaarna282 

Eräässä twaarnassa, joka on puolestaan vuodelta 2015 ja kolmannen vuosi-

kerran toisesta evankeliumitekstivaihtoehdosta, twaarnaaja ottaa sitaatiksi peri-

koopin ensimmäisen lauseen ja twaarnaa sen pohjalta. 

                                                 
276 T16 
277 T10. 
278 Luuk. 14:4. 
279 T50. 
280 Luuk. 5:38. 
281 T96. 
282 T76. 
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”Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa” on mahtava kuva hänen toiminnas-

taan, persoonastaan ja julistuksestaan. #twaarna Mark 2:23 

 Siinä missä osa evankeliumitekstiä saarnaavista saarnoista keskittyy johonkin 

tiettyyn lauseeseen tai tekstissä mainittavaan ulottuvuuteen, joissain twaarnoissa 

pyritään löytämään evankeliumitekstin kokonaisuudesta kantava teema tai ajatus: 

Jeesus kutsuu tekopyhyydestä aitouteen, ihmisen säännöistä Jumalan tahdon noudat-

tamiseen, pelosta rakkauteen #twaarna283 

Jeesus kehottaa järjen käyttöön – ei pidä tapojen takia rikkoa sitä mitä on. #twaarna 

Mark.2: 18-22284 

Parantamalla sapattina Jeesus opetti, että Hänen seuraajansa ovat uskossa vapaita ja 

rakkaudessa kaikkien palvelijoita. Luuk 14:1-6 #twaarna285 

 Sapatti on ihmistä, ei Jumalaa varten. #twaarna286 

Viimeisimmässä twaarnassa on kyse variaatiosta Jeesuksen sanoista: ”Sapatti on 

ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten”287. Kyseessä on variaatio Jeesuksen 

sanoista, jotka esiintyvät kolmannen vuosikerran evankeliumiperikoopissa, mutta 

tässä ensimmäisen vuosikerran yhteydessä kyseessä on evankeliumitekstin kanta-

van ajatuksen tiivistys. 

 Myös arkkipiispa Kari Mäkinen tiivisti evankeliumitekstin sanoman ensim-

mäisessä twaarnassaan: 

Jeesus vapautti vesipöhöön sairastuneen sekä vahvuuteen, varmuuteen ja kaikkitietä-

vyyteen sairastuneet. #twaarna288 

Tässä twaarnassa on nähtävissä tekstin tuomista tähän päivään sekä kannanottoa: 

fariseukset olivat sairastuneet vahvuuteen, varmuuteen ja kaikkitietävyyteen. Tä-

män twaarnan yhteydessä nähtiin myös harvinainen vastaustwaarna, jossa Markus 

Asunta vastasi Mäkisen twaarnaan twaarnalla: 

@ArkkipiispaEVL miärätynsorttista pöhöä nuo varmuus, kaikkitietävyys ja oikeassa-

oleminenkin. #twaarna289 

Mielenkiintoinen tekstiä selittävä twaarna on myös seuraava tietyssä mielessä 

eksegeettinen ja raamattuteologinen twaarna: 

Jeesus ymmärsi jumalansanaa. Jätti pois vanhentuneen, vastenmielisen. Osoitti tär-

keän, sen mikä on oikein #twaarna290 

Tähän twaarnaan twaarnaaja on liittänyt kaksi kuvaa, joissa toisessa on jälkimmäi-

nen pyhän evankeliumitekstivaihtoehdoista ja toisessa 1. Samuelin kirjan 21. luvun 

                                                 
283  T118, Mark. 7: 5–15 pohjalta. 
284 T81. 
285 T24 
286 T46. Kantavan ajatuksen tiivistämistä myös mm. T13, T25 T32, T34, T39, T48, T54, T117. 
287 Mark. 2: 27. 
288 T42, Luuk. 14: 1–6 pohjalta.  
289 T45. 
290 T116, Mark 2: 23–28 pohjalta. 
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teksti, johon Jeesus evankeliumitekstissä viittaa. Twaarnaaja argumentoi, että Jee-

sus viittaa siihen mikä on tärkeää, ajatonta ja oikein, mutta jättää mainitsematta 

vastenmielisen väkivaltaisuuden. Tämä twaarna on siis eräänlaista eksegeettis-teo-

logista pohdintaa evankeliumitekstin pohjalta. 

 Kaksi kolmannen vuosikerran twaarnaa tiivistää pyhän molempien vaihtoeh-

toisten evankeliumitekstien sanomaa siten, että on mahdoton määritellä, kummasta 

evankeliumitekstivaihtoehdosta twaarnaaja ottaa inspiraationsa. Luultavinta on, 

että twaarnaaja on lukenut twaarnaa valmistellessaan molemmat vaihtoehdot: 

 #Yleinen (oman yhteisön) #mielipide ei ohita #Jumala´n tahoa (sic) siinä, mikä on 

oikein ja kohtuullista #twaarna291  

#twaarna Tekopyhyyden kahleisiin joutuu se, joka käyttää sääntöjä ja määräyksiä 

oman erinomaisuutensa korostamiseen.292 

Osassa twaarnoista evankeliumitekstin joku ulottuvuus antaa kimmokkeen 

pohdinnalle, josta muodostuu twaarna. Tällaiset twaarnat eivät ole varsinaista evan-

keliumitekstin sanoman tiivistämistä, vaan evankeliumiteksti antaa pohdinnalle: 

Lutherin löytö: arjen pyhyys. Pyhää ei rajaa liike-elämä, sunnuntai tai papisto. Arki-

sessa pyhässä lähimmäisen hätä on lähempänä. #twaarna293 

Oletko hiljaa vai toimitko? Ystävä, älä odota parempaa hetkeä kuin tämä. Tartu käteen 

murtuneen, korjaa sydän särkyneen, nyt! #twaarna294 

Eräässä tapauksessa evankeliumiteksti antoi aiheen humoristiselle twaarnalle, 

jonka varsinaisen ytimen tavoittaminen on lukijalle haastavaa: 

J osasi parantaa vesipöhön. Vuosia hän etsi potilaita, mutta eivät penteleet tajunneet 

sitä sairastaa. Hiljalleen J höperöityi. #twaarna295 

Eräässä twaarnassa puolestaan humoristiseen sävyyn valitellaan evankeliumitekstin 

vaikeatulkintaisuutta: 

Jeesushan puhuu kuin savolainen vääräleuka. Ota siitä sitten selvää. #Twaarna 

#kirkko #saarnanteko #kristitynvapaus #Jeesus296 

Kokonaisuudessaan vaikuttaa siltä, että suuri osa twaarnoista on yksinkertai-

sesti pyhän kirkkokäsikirjan mukaisen evankeliumitekstin selitystä tai evanke-

liumitekstistä nousevaa tai siihen linkittyvää pohdintaa.  Luterilaisen tradition ja 

twaarnan syntyvaiheissa annettujen ohjeistusten vaikutus näkyy aineistossa run-

saasti. Tämä on luonnollista ensimmäisen twaarna-sunnuntain kohdalla, mutta 

                                                 
291 T112. 
292 T109. 
293 T19. 
294 T9. 
295 T22. 
296 T71. 
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myös vuoden 2014 ja 2015 aineistoissa evankeliumikirjan mukaisten evankeliumi-

tekstien vaikutus on merkittävä. Huumori näkyy useissa twaarnoissa. Se vaikuttaa 

olevan arvossa pidettävä viestinnän tehokeino myös twaarnatessa. 

Twaarna on julistusta kirkkopyhän otsikosta ja sen kuvauksesta 

Monissa twaarnoissa pyhän otsikon teema näkyy vahvasti, ja 140 merkkiin mahdu-

tettu viesti keskittyy Kristityn vapaudesta twaarnaamiseen siten, että kuitenkaan 

päivän evankeliumitekstin vaikutusta ei ole twaarnassa havaittavissa. Näitä twaar-

noja voi hyvällä syyllä kutsua kirkkopyhään liittyviksi, mutta eri tavalla kuin evan-

keliumitekstiä julistavat twaarnat. Nämä twaarnat eivät edusta twaarnaa kehiteltä-

essä ollutta ajatusta evankeliumitekstin twaarnaamisesta, eikä Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon ohjeistusta, jonka mukaan saarna pohjautuu evankeliumiteks-

tiin.297 Nämä twaarnat kuitenkin ovat yhteydessä kirkon liturgiseen elämään liitty-

essään ajankohtaiseen kirkkovuoden ajankohtaan. Näissä twaarnoissa keskitytään 

tiettyyn teemaan, joka nousee pyhän otsikosta, joten twaarnoja voi kutsua temaat-

tisiksi. 

 Evankeliumikirja kuvaa 18. sunnuntain helluntaista otsikkoa seuraavasti: 

Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämäänsä omien tekojen, perin-

näissääntöjen ja toisten ihmisten mielipiteiden varaan. Kristus päästää seuraajansa va-

pauteen ihmisten asettamista rajoituksista, mutta sitoo heidät totuuteen ja rakkauteen. 

Kristuksen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teoille ja valinnoille.298 

Kirkon jumalanpalveluskouluttaja Osmo Vatanen kritisoi Saarnan käsikirjassa Py-

hän otsikon ja sen kuvauksen käyttämistä saarnassa: 

Kunkin pyhän yhteydessä on lisäksi Pyhän otsikko ja päivän sisältöä luonnehtiva ku-

vaus. Otsikkoa ei ole ymmärrettävä teemaksi tai aiheeksi, jota ”käsitellään” saarnassa. 

Kuvausta voidaan käyttää hyväksi erityisesti messun vapaasti laadittavissa johdanto-

sanoissa.299 

Twaarnaa ei tietenkään voi suoraan verrata Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon saarnaan, mutta on huomionarvoista, että tältä osin osa twaarnoista eroaa 

periaatteeltaan siitä, mitä pidetään suositeltavana saarnan sisältönä Suomen evan-

kelis-luterilaisessa kirkossa. Kuitenkin nämä pyhän otsikkoa ja mahdollisesti sen 

kuvausta hyödyntävät twaarnat ovat selkeästi kirkkovuoteen kytkeytyviä twaar-

noja.  

Kaksi saman twaarnaajan samanpäiväiset twaarnat ovat muodoltaan enem-

mänkin rukousta kuin saarnaa. Päivän aiheesta on otettu vapauttamisen teema, ja 

tästä on muodostettu twaarnan rukouksen pyyntö. 

                                                 
297 Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 28. 
298 Evankeliumikirja 2000, 465. 
299 Vatanen 2001, 90. 
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Vapauta minut alituisesta tahtomisesta. #twaarna300 

vapauta minussa hyvä. #twaarna301 

 Twaarnassa T29 päivän otsikko näkyy siinä, mistä käsin rakastamisen tulee 

tapahtua: vapaudesta alkaen. Twaarnassa on ensin käskymuoto, mutta twaarnaaja 

ei käytä huutomerkkiä. Sitten twaarnaaja opettaa rakkaudesta ja uskosta. 

Ei käskystä vaan vapaudesta alkaen rakastakaa. Rakkaus ja usko ovat erottamattomat. 

Usko näkyy ja tuntuu rakkauden tekoina. #twaarna302 

Twaarnassa T38 päivän otsikosta on otettu vapauden käsite, ja vapauden mää-

rän kerrotaan olevan riippuvainen etäisyydestä Kristukseen. Kristuksen ja vapau-

den välinen suhteellisuus ilmenee myös pyhän otsikon kuvauksessa. 

Mitä lähempänä Kristusta, sen vapaampia olemme. Mitä kauemmaksi hänestä ajau-

dumme, sitä enemmän vapautemme kaventuu. #twaarna303 

Myös muutamassa muussa twaarnassa on nähtävissä pyhän otsikon kuvauk-

sen vaikutusta. Kuvauksessa sanotaan: ”Kristus päästää seuraajansa vapauteen ih-

misten asettamista rajoituksista, mutta sitoo heidät totuuteen ja rakkauteen.” 

Twaarna T86 on lähes suoraa siteeraamista tästä pyhäpäivän otsikon kuvauksen 

lauseesta. Twaarna T93 hyödyntää vapaammin tätä pyhäpäivän kuvauksessa olevaa 

ilmausta sitomisesta. 

Päästetty vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista, sidottu totuuteen ja rakkauteen. 

Kristityn vapaus & vastuu. #twaarna304 

Ihminen on vapaa ainoastaan sidottuna Kristukseen. Niin kuin kitarankieli kaikuko-

passa. #twaarna305 

Twaarnassa T78 twaarnaaja hyödyntää kahta erilaista väärinymmärrystä, 

joista toisessa on kyse vieraskielisen erehdyksestä lausua Kristus kuristuksena ja 

toisessa on kyse ”Soi kunniaksi Luojan” -virren väärinkuulluista ja -ymmärretyistä 

sanoista ”Hän vaalii luotujaan”. 

”Jeesuksen Kuristuksen nimessä” lausui ulkomaalainen radiossa. Toinen lauloi ”hän 

aina vaanii luotujaan”!Jeesus tuli vapauttamaan! #twaarna306 

Aineiston ainoa ruotsinkielinen twaarna on myöskin kirkkovuoden pyhän ot-

sikkoon liittyvä. Kirjoittaja on ruotsinkielisen seurakunnan pappi Suomessa, ja hän 

käyttää sekä aihetunnistetta twaarna (twitter + saarna) että aihetunnistetta twedikan 
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(twitter + predikan).  Tässäkin twaarnassa on kyse ajankohtaisen kontekstin ja py-

hän aiheen yhdistämisestä: yhteiskunnan ääniin vastaa Kristuksen ääni, joka kuu-

luttaa vapautta. 

Många röster i samhället ställer krav på dig. Kristus säger: Du är fri att vara den du är 

skapat till - fri att älska. #twaarna #twedikan307 

Eräs kirkkopyhän otsikosta twaarnaava twaarna nousee joukosta esille erilai-

sena. Siinä missä vapaus-twaarnat yleisesti ovat sävyltään positiivisia ja vapauden 

autuutta korostavia, nousee tässä twaarnassa keskiöön vastuu vapauden vastinpa-

rina. Vapautta lähestytään negaation kautta: vapaus ei merkitse mahdollisuutta 

tehdä mitä tahansa. Tässä twaarnassa T75 twaarnaaja ottaa varsin opettavaisen ja 

kaitsevan sävyn. 

Vapaus ja vastuu kuuluvat yhteen ja antavat toisilleen oikean merkityksen. Vapaus ei 

merkitse mahdollisuutta tehdä mitä tahansa. #twaarna308 

 Aikaisemmassa vaiheessa erittelin twaarnoja, jotka yhdistelivät evankeliumi-

tekstiä johonkin ajankohtaiseen kontekstiin. Myös pyhän aihetta ja ajankohtaista 

kontekstia yhdisteleviä twaarnoja on aineistossa. Twaarnassa T80 kyse on Mekon-

gin alueen tilanteesta. Twaarnaava Twitter-tili on tässä tapauksessa Me Kongilaiset, 

joka edustaa Suomen lähetysseuran Mekongin alueen työntekijöitä. Twaarnassa 

kontekstualisoidaan pyhän otsikkoa näiden lähetystyöntekijöiden työalueelle. 

Tässä tapauksessa twaarnaaja näkee kristityn vapauden vapaudeksi esimerkiksi ym-

päröivistä ahdistavista uskomuksista. 

Mitä on kristityn #vapaus Mekongin alueella? Ei tarvitse kerätä #ansio ta, eikä #syn-

tyä uudelleen #twaarna309 

Twaarnassa T77 twaarnaaja hyödyntää vahvasti pyhän otsikkoa ja sen ku-

vausta: omat teot, perinnäissäännöt ja toisten mielipiteet nousevat suoraan pyhän 

otsikon kuvauksesta. Twaarnan lopussa on kaksi aihetunnistetta: #twaarna ja #viski. 

Näin twaarnaaja liittää viestinsä kahteen kontekstiin: toisaalta viesti on twaarna ja 

toisaalta kirjoittaja liittää viestinsä syksyllä 2014 ajankohtaiseen Suomen tiukkaa 

alkoholipolitiikkaa kritisoineeseen viski-keskusteluun, joka oli lähtöisin aluehallin-

taviraston antamasta kirjoituskiellosta koskien alkoholituotteita.310 

Usko ei saisi perustua omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten mielipiteiden va-

raan. Kristyn (sic) vapaus elää muutoksessa. #twaarna #viski311 
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308 T75. 
309 T80. 
310 Nyt.fi 2014. 
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Twaarnassa T128 twaarnaaja liittää pyhään liittyvän vapaus-teeman erilaisiin 

nykypäivän konteksteihin, jotka tulevat ilmi twaarnaajan käyttämistä aihetunnis-

teista kuten #vihapuhe, #uskonnonvapaus ja #sananvapaus, jotka ovat laajan yhteis-

kunnallisen keskustelun aiheita. 

Vapaus ei ole oikeus, vaan velvollisuus. #twaarna #sananvapaus #vihapuhe #uskon-

nonvapaus #vapaus #oikeus #velvollisuus312 

Syksyllä 2015 lähetettyyn twaarnaan T129 twaarnaaja on liittänyt kuvan, joka 

havainnollistaa twaarnan kontekstia. Kuva liittää twaarnan käsillä olevaan pako-

laiskriisiin. Twaarnaaja twaarnaa, että kristityn vapaus ei ole vapautta maailmasta. 

Hänen mukaansa siis kristityllä ei ole oikeutta sulkea silmiään maailmalta ja sen 

tapahtumilta. 

Kristityn vapaus ei ole vapautta maailmasta. #twaarna313 

 

Kuva 4. Twaarnaan T129 kuuluva kuva. https://twitter.com/VilleNiittynen/status/648211632888356864 (vii-

tattu 15.2.2016) 

 Erilaisia vapaus tai kristityn vapaus -teemaan liittyviä twaarnoja on aineis-

tossa erittäin runsaasti. Twaarnat tuntuvat ainakin tämän kirkkopyhän kohdalla saa-

van inspiraationsa usein pyhän otsikosta. Monissa tapauksissa twaarna vastaa ky-

symykseen, mitä vapaus tai kristityn vapaus on: 

Vain yhteydessä Jumalaan ihminen voi todella olla vapaa. #twaarna314 

Kallis on lahja vapauden. Vapaus olla ja mennä toisen ihmisen lähelle, yhdessä painaa 

pää rukoukseen. #twaarna315 

#twaarna Vapaus on sitä, että voi tulla sellaiseksi, kuin Jumala on itse kunkin luo-

nut.316 

Mitä enemmän selitämme, mitä vapaus on, sitä enemmän rajoitamme sitä. On vain 

yksi vapauttava suunta, johon katsoa: Kristus. #twaarna317 

Todellista kristityn vapautta on voida elää aidosti ja todesti omana itsenään, rakastet-

tuna, vailla pelkoa hylätyksitulemisesta.318 
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Kristityn vapaus 

on myös vastuu 

olla valo ja aurinko 

kaikille 

ei pimeä tuomio, 

ei viha, 

ei ennakkoluulo 

Lempeää, kirkasta valoa 

#twaarna319 

Kristus vapautti meidät rakastamaan lähimmäistämme. Ehdoitta. Myös kun se ei pal-

vele oman ryhmämme toiveita, odotuksia ja tarpeita.320 

Harmaan, kylmän ja kovan keskellä on kirkkautta, lämpöä ja pehmeää. Armoa ja rak-

kautta. Kristityn vapautta. #twaarna321 

#twaarna Vapaus on aina altis tulkinnoille, jotka muuttavat sen vastakohdakseen. 

Avain kristityn vapauden oivaltamiseen on Kristus.322 

Maarian #kirkko’ssa kuultua: kristitty on vapaa palvelemaan toisia. #twaarna @tu-

runsrk323 

Viimeisimmässä twaarnassa twaarnaaja kertoo, mitä hän on aikaisemmin samana 

päivänä kuullut Turun Maariankirkossa sanottavan. Tuo lause: ”kristitty on vapaa 

palvelemaan toisia” on päivän otsikon ”Kristityn vapaus” hermeneutiikkaa. 

Twaarna edustaa harvinaista twaarnatyyppiä, jossa offline-uskonnollisuuden tapah-

tumaa eli jumalanpalveluksessa kuultua saarnaa tuodaan twaarnaksi. 

 Eräässä yksittäisessä aineiston twaarnassa keskeisessä osassa on pyhäpäivän 

aiheen ilmoittamisen lisäksi eräs kirkkokäsikirjan mukaisista alkuvirsisuosituk-

sista. Twaarnaaja siteeraa virren 186 ”Nyt kuinka kiittäisimme” toista säkeistöä. 

Twaarnaaja on liittänyt twaarnaan linkin evankeliumikirjaan. Aihetunniste #Rune-

berg viittaa virren 186 sanoittajaan Johan Ludvig Runebergiin. 

18su"Kristityn vapaus"#twaarna Vapaaherra,ei ansioilla vaan armosta."Me saimme 

totuutesi kirkkaana sanassa."#Runeberg http://evl.fi/Evkirja.nsf/keFI?Open-

Page&dindex=20150927324  

Pyhän tekstiä ja pyhän otsikkoa yhdistelevät twaarnat 

Monet twaarnat yhdistelevät sekä kirkkovuoden evankeliumiperikooppia että py-

hän teemaa. Twaarnaajat hyödyntävät täten sitä kokonaiskontekstia, johon kirkko-

pyhä asettuu. Seuraavassa esittelen ja analysoin niitä twaarnoja, jotka selkeästi hyö-

dyntävät sekä jotain kirkkovuoden ajankohdan perikooppia että pyhän otsikkoa ja 

mahdollisesti sen kuvausta. 

                                                 
319 T115. 
320 T131 
321 T70. 
322 T87. 
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Ehdoton valtaosa kirkkovuoden tekstejä käsittelevistä twaarnoista liittyy 

evankeliumitekstiin. Joissakin harvinaisissa tapauksissa twaarnan lähtökohtana on 

joku muu kirkkovuoden ajankohtaan liittyvä teksti. Näissä kaikissa tapauksissa 

myös pyhän otsikko näkyy twaarnassa. 

Twaarnassa T62 käsitellään ensimmäisen vuosikerran epistolatekstiä Gal. 5: 

1–6, joka käsittelee orjuutta ja vapautta. Tästä raamatunkohdasta myös selkeimmin 

nousee pyhän teema ”Kristityn vapaus”. 

#twaarna Jeesus vapautti synnin orjuudesta, synnin rengiksi?325 

Twaarnaaja on liittänyt twaarnaan T92 kuvan toisesta lukukappaleesta, mikä 

avaa lukijalle sitä, mihin tehokeinona käytetty aihetunniste #hienotekstitänään viit-

taa. Tekstinä on toisen vuosikerran epistolateksti Kol. 2: 16–23. 

Jeesuksen toinen nimi ei ole Ahdistaja vaan Vapahtaja. #twaarna #kirkko #hienoteks-

titänään326 

Twaarnasta T124 voi äkkiseltään syntyä vaikutelma, että twaarnaaja pohtii 

kristityn vapautta kirkkopyhän otsikon pohjalta. Tässä tapauksessa aihetunnisteet 

kuitenkin täsmentävät kontekstia: aihetunnisteet #hengenhedelmät ja #gal5 viittaa-

vat siihen, että twaarna on tehty pyhäpäivän aiheen lisäksi myös pyhän kolmannen 

vuosikerran epistolatekstin pohjalta. Epistolateksti on Galatalaiskirjeen luvun 5 ja-

keista 22–26 ja käsittelee hengen hedelmiä, joista yksi on rakkaus. Aihetunniste 

#PH viittaa Pyhään Henkeen. 

Kristityn vapaus on vapautta olla vihaamatta, vapautta rakastaa. #twaarna #vapaus 

#rakkaus #PH #hengenhedelmät #gal5327 

Twaarnassa T72 ”Jumalan lasten vapaus” nousee pyhän otsikosta, mutta ”oi-

keuden ja vanhurskauden virtaus” nousee pyhän Vanhan testamentin lukukappa-

leen perikoopista Aam. 5: 21–24, joka päättyy jakeen 24 sanoihin ” Mutta oikeus 

virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro”. 

Parhailla eväillä varustettuina Jumala lähettää meidät lastensa vapauteen, jossa oikeus 

ja vanhurskaus voivat ehtymättä virrata.328 

 Tyypillinen esimerkki evankeliumitekstiä ja kirkkopyhän aihetta yhdistele-

västä twaarnasta on kuitenkin evankeliumitekstiä hyödyntävä twaarna, jossa on py-

hän aiheesta termi vapaus: 

Tottelemattomuutta Jeesuksen malliin: tehdä hyvää enemmän kuin laki sallii. Minäkin 

olen vapaa – parantamaan, en haavoittamaan. #twaarna329 

                                                 
325 T62. 
326 T92. 
327 T124. 
328 T72. 
329 T11. 



61 

Kosketus satuttaa tai parantaa, sitoo tai vapauttaa, sulkee pois tai ottaa mukaan. Jee-

sus, vapauta meidät tekemään hyvää. Aamen.330 

”Mutta näin meillä on aina tehty” oli huono perustelu jo Jeesuksen aikaan. Vapaus 

pakottaa ajattelemana itse.331 

Se tunne, kun lähimmäisen elämä hiljentää. Pakottaa luutuneet käsitykset kohti rak-

kautta. Vapauttavaa itselle ja toiselle.332 

Twaarnassa T3 yhteys evankeliumitekstiin Luuk. 14: 1-6 ei ole välttämättä ensisil-

mäyksellä havaittavissa. Tarkemmin twaarnaa tarkastelemalla siitä kuitenkin löytää 

yhteyden siihen, kuinka Jeesus kohtasi evankeliumitekstissä jotain sellaista, joka 

pakotti muokkaamaan totuttuja toimintatapoja. Tähän twaarnaaja viitannee vieden 

twaarnan tämän päivän arkielämän tasolle. 

Twaarnassa T4 twaarnan teksti antaa vaikutelman, että twaarna on twaarnaa 

pyhän otsikon ja sen kirkkokäsikirjan mukaisen kuvauksen pohjalta. Kuitenkin 

twaarnan osana oleva kuva syventää ulottuvuutta evankeliumitekstin suuntaan. 

Kristityn vapaus, vapaus perinnäissäännöistä. Onko meillä nykyään asioita jotka es-

tävät hyvää toteutumasta?333 

 

Kuva 5. Twaarnaan T4 kuuluva kuva. https://twitter.com/u_t_r/status/381652715069116416 (viitattu 1.2.2016) 

Piirros on rakennettu suosittuun internet-meemi -muotoon. Kuvaan on lisätty teksti 

Luuk. 14: 1–6, mikä viittaa evankeliumitekstiin. Kaikesta päätellen kuva esittää 

tuon evankeliumikatkelman kohtausta. Merkille pantavia ovat taustalla näkyvien 

                                                 
330 T12. 
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332 T3. Vapauden tematiikkaa ja evankeliumia yhdistävät myös esimerkiksi twaarnat T20 ja T41. 
333 T4. 
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fariseusten kasvoille lisätyt modernit meemi-kasvot, jotka kuvastanevat twaarnaa-

jan käsitystä fariseusten reaktiosta Jeesuksen tekoon. Kyseinen kuvan ja tekstin yh-

distelmä muistuttaa siitä, kuinka hankala kirjoittajan todellisia tarkoitusperiä on 

twaarnoista aukottomasti tulkita. Kirkkovuoden eri ulottuvuudet vaikuttavat twaar-

naajien twaarnanluontiprosesseihin tavalla, joita ei voi aukottomasti lukijana tavoit-

taa. 

6.2.2. Twaarnojen monet lähtökohdat 

Raamattusitaatit 

Osa aineiston twaarnoista on Raamattu-sitaatteja, jotka eivät liity kirkkovuoden 

ajankohtaan. 

"...before they call, I will answer; and while they are still speaking, I will hear.” 

#twaarna #promise #faith http://bible.com/100/isa.65.24.nasb334 

Tämä twaarna on englanninkielinen sitaatti Jesajan kirjan 65. luvun 24:stä jakeesta 

New American Standard Bible (NASB) -raamatunkäännöksen mukaisesti. Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä kirkkoraamatussa (1992) sama raamatun-

jae on käännetty:  

Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo 

toteutan sen. 

Twaarnaaja liittää sitaattiin aihetunnisteet #promise ja #faith, joilla hän liittää 

twaarnan lupaukseen ja uskoon. Vaikuttaa siltä, että twaarna on suunnattu sekä suo-

men- että vieraskieliselle yleisölle, koska twaarnaaja käyttää englantia ja englan-

ninkielisiä aihetunnisteita, mutta toisaalta käyttää suomalaista aihetunnistetta 

#twaarna.  

Samalta twaarnaajalta on aineistossa myös toinen twaarna, joka vaikuttaa raa-

mattusitaatilta: 

"Isät älkää kiihoittako lapsianne vihaan.." 

#twaarna #uskohyvaentekemiseen #seurakuntavaalit  

https://sites.google.com/site/srkvaki/ehdokkaat/mattsson-kai335 

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että kyseinen sitaatti on vanhan, vuoden 1933/1938 

kirkkoraamatun mukainen. Twaarnaaja siteeraa Efesolaiskirjeen jaetta 6:4, joka 

vanhan käännöksen mukaisesti kuuluu: 

Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja 

nuhteessa. 
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Kyseinen twaarna on syksyltä 2014 ja se on kirkollisvaalimainos. Twaarnaaja 

on ehdolla kirkollisvaaleissa, ja #twaarna-aihetunnisteen avulla hän saa vaalisi-

vunsa linkille näkyvyyttä. Twaarnaajan käyttämät muut aihetunnisteet #us-

kohyvaentekemiseen ja #seurakuntavaalit ovat seurakuntavaalien yhteydessä käy-

tettyjä aihetunnisteita ja selkeästi liittävät twaarnan osaksi seurakuntavaalimainon-

taa. 

Twaarnassa T133 twaarnaaja siteeraa ensimmäisen Mooseksen kirjan jaetta 

3:19. Twaarna on kannanotto maahanmuuttokeskusteluun. Twaarna on julkaistu 

vuoden 2015 syyskuussa, jolloin pakolaiskeskustelu on käynyt vilkkaana. Twaar-

naaja perustelee, että kaikki ihmiset ovat ”maahanmuuttajia” ja täten samanarvoi-

sia. Myös tässä twaarnassa huumoria käytetään viestin tehokeinona.  

Kuka on maahanmuuttaja? Kaikki olemme. "...kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä 

sinut on otettu." 1. Moos. 3:19. #twaarna336 

Myös twaarna T120 on julkaistu syyskuussa 2015 pakolaiskeskustelun ol-

lessa kiivaimmillaan. Twaarnassa on mahdollisesti pieni viittaus evankeliumiteks-

tiin sanan tekopyhä kautta, mutta päällisin puolin twaarna on ajankohtaiseen aihee-

seen kantaa ottava. Twaarnassa mainittu jae Sananl. 27:19on vuoden 1992 raama-

tunkäännöksen mukaisesti: 

Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi. 

Twaarnaan veden kalvo on modernisoitu selfieksi ja lähimmäinen pakolaiseksi. 

Twaarnaajan intentiona on osoittaa, että pakolaiset ovat lähimmäisiä, ja suhtautu-

minen pakolaisiin kertoo sydämen tilasta. 

Voisiko Sananl. 27:19 nykysuomeksi mennä esim näin: "Selfiessä näet kasvosi, pa-

kolaisessa näet sydämesi." Ei sijaa tekopyhyydelle. #twaarna337 

Twaarnassa T57 twaarnaaja siteeraa vapaamuotoisesti Paavalia Roomalais-

kirjeen kahdeksannen luvun jakeesta 31. Twaarnaaja on kirjoittanut isoilla kirjai-

milla sanat hän ja kuka. On merkille pantavaa, että twaarnaaja on muuttanut Paava-

lin tekstin yksikkömuotoon: siinä missä Paavali kirjoittaa siitä, kuinka Jumala on 

meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan, kirjoittaa twaarnaaja siitä, kuinka 

hän on yksilön (minä) puolella. Tämän eron pohjalta voi pohtia spiritualiteetti-eroja 

tämän päivän uskonnollisuuden ja 2000 vuoden takaisen uskonnollisuuden välillä. 

Siinä missä Paavali kirjoitti yhteisöstä, twaarnaaja siteeraa Paavalia vapaasti pu-

huen yksilöstä jonka puolella Jumala on. 

Jos HÄN on puolellani, KUKA vois olla minua vastaan!!? #twaarna338 
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Sakramentti-twaarnat 

Pehr Edwallin mukaan myös sakramentteja, eli luterilaisuuden kontekstissa kastetta 

ja ehtoollista on hyvä käsitellä saarnoissa.339 On hieman yllättävää, että vain kah-

dessa aineiston twaarnassa mainitaan sakramentti. Toisesta näistä kyseessä on eh-

toollis-twaarnasta ja toisessa kaste-twaarnasta. 

Ehtoollista käsittelevässä twaarnassa T7 on mukana myös kuva. 

Jeesus antoi meille ruumiinsa ja verensä, tänään saamme leivässä ja viinissä anteek-

siannon. Olet rakastettu. #twaarna340 

 

Kuva 6. Twaarnaan T7 kuuluva kuva. https://twitter.com/TimoWaris/status/381656314092326913 (viitattu 

1.2.2016). 

Tämä twaarna muistuttaa, että saarnan aiheita on muitakin kuin Raamattu tai pyhä-

päivän teema. Tässä twaarnassa keskiöön on nostettu ehtoollisen sakramentti. 

Twaarnaajan sanat ”tänään saamme leivässä ja viinissä anteeksiannon” luovat siltaa 

internet-uskonnollisuuden ja reaalimaailman jumalanpalveluselämän välille. Eh-

toollisen sakramentti voidaan jakaa ainoastaan live-jumalanpalveluksessa. Twaar-

naaja kehottaa Twitter-käyttäjiä ehtoollisen sakramentin äärelle. 

Twaarnassa T74 twaarnaaja kritisoi nykypäivän kastetilaisuuksia ja niiden 

mahdollista sekulaarisuutta. Twaarnaaja ei erittele, kuka esittää kasteen nimenan-

totilaisuudelta, mutta twaarnaaja korostaa kastetta tilanteena, jossa Jumala kutsuu 

jokaista omakseen.  

Pyhän kasteen esittäminen nimenantotilaisuutena vie tilaa paljon tärkeämmältä: Jumala kut-

suu nimeltä jokaista meitä omakseen. #twaarna341 

Twaarna sananlaskuna tai mietelauseena 

Lyhyydestään johtuen twaarnoilla on kautta linjan paljon yhtymäkohtia sananlas-

kuihin ja mietelauseisiin eri aforismeihin. Tietyissä twaarnoissa tämä yhtymäkohta 
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on erityisellä tavalla korostunut. Saarna voi olla sananlaskumainen riippumatta 

siitä, liittyykö twaarnan sisältö kirkkovuoteen vai ei. 

Jeesuksen seuraamisessa ei ole eläkettä eikä työttömyyttä. #twaarna342 

Sapatti on ihmistä, ei Jumalaa varten. #twaarna343 

Hyvät työt eivät pidä sapattivapaita. #twaarna344 

Ei vilja kasva rukoilemalla. 

#twaarna #twananlaskut #twoverbs345 

Twaarnassa T55 twaarnaaja leikittelee termillä #twaarna, joka muodostuu sa-

noista Twitter ja saarna, ja käyttää ensimmäistä kertaa keksimäänsä aihetunnistetta 

#twananlaskut, joka on samantyylisesti muodostettu sanoista Twitter ja sananlas-

kut. Twaarnaaja käyttää myös aihetunnistetta #twoverbs, joka on muodostettu ter-

meistä Twitter ja proverbs. Twaarnan varsinainen sanoma viitannee siihen, että 

työn tulos – esimerkiksi viljan kasvu, on seurausta työn tekemisestä, ei rukoilusta 

tai muusta hurskaudesta. 

Sananlaskun omainen twaarna T63 viitannee taloudelliseen anteliaisuuteen. 

Sitä, mitä sydämen menestys on, ei tarkemmin määritellä, mikä on sananlaskulle 

tyypillistä. On kiistanalaista, onko tässä twaarnassa uskonnollisesta vai sekulaarista 

julistuksesta. Twaarna-aihetunnisteen käyttö on nähtävissä jo itsessään uskonnolli-

sena puheena, mutta toisaalta anteliaisuuden korostaminen ja sydämen menestyk-

sen tematiikka voidaan nähdä myös sekulaarissa viitekehyksessä. 

Anteliaisuus on tulosta menestyneestä sydämestä. #twaarna346 

Aineistossa on myös twaarnoja, joiden yhtenä ulottuvuutena on sananlaskun 

omainen tokaisu: 

Arjen ilosanoma: Mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei voi olla lakikaan. Eikä Jumalan 

tahto tai kirkon opetus. #twaarna347 

”Uusi viini on laskettava uusiin leileihin.” Jeesus ei katsellut taaksepäin, miksi mei-

dänkään pitäisi. Sitä on vapaus, armo, usko. #twaarna348 

Laki ja evankeliumi 

Kahdessa twaarnassa twaarnan keskeisenä aiheena on laki ja evankeliumi. Vaikka 

aihepiirillä onkin yhtymäkohtia kristityn vapaus -aiheeseen, on lain ja evankeliumin 

dikotomia itsessään yksi keskeisimmistä luterilaisen saarnaperinteen kysymyk-

sistä.349  
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Twaarnassa T61 kirjoittaja käyttää vertauskuvaa, jossa hän vertaa ihmissydäntä pö-

lyiseen huoneeseen. Twaarna on tyypillinen esimerkki lain ja evankeliumin julis-

tuksesta, jossa kuvataan sitä, kuinka evankeliumi voi voittaa lain. 

#twaarna Ihmisen sydän on kuin pölyinen huone. Kun laki lakaisee, ihminen on tu-

kehtua. Evankeliumin vesi voi silti sitoa pölyn.350 

Twaarna T130 ammentaa pyhäpäivän kuvauksesta, jossa sanotaan: 

Kristus päästää seuraajansa vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista mutta sitoo 

heidät totuuteen ja rakkauteen. #twaarna351 

Twaarnaaja siis yhdistää pyhän aiheen ja lain ja evankeliumin teeman yhteen ja 

muodostaa tästä twaarnansa sisällön. 

Laki ja evankeliumi. Sitojaansa ei rakasta kukaan, vapauttajaansa rakastaa vapaaeh-

toisesti. #twaarna352 

  On huomionarvoista, että molemmat lain ja evankeliumin teemaa hyödyntä-

vät twaarnat mainitsevat myös sitomisen, joka mainitaan 18. sunnuntain hellun-

taista kuvauksessa. Myös päivän rukousvaihtoehdoissa yksi ja kaksi mainitaan si-

tominen.353 Eräs mahdollinen tulkinta onkin, että nämäkin twaarnat ovat vahvasti 

kirkkovuoden ajankohtaan liittyviä juuri sitomisen tematiikan kautta. 

Lepopäivän twaarnat 

Muutaman aineiston sunnuntaina lähetetyissä twaarnoissa keskeisimmäksi tee-

maksi nousee lepo tai lepopäivä. Yhtäältä on nähtävissä, että kirkkovuoden ajan-

kohta liittyy läheisesti lepopäivän tematiikkaan. Toisaalta on nähtävissä, että ky-

seessä oleva viikonpäivä nousee näissä twaarnoissa keskeiseksi lähtökohdaksi. 

Lupa on levätä ja olla välillä kuin ellun kana eikä aina tarvitse puskea töitä. Se on 

yhteinen etu. Näin sanotaan jo sanassa. #twaarna354 

Jumala asuu levossa ja ilossa. Ilman lepoa jätämme oman itsemme, Jumalan sekä 

lähimmäisemme helposti huomioimatta. #twaarna355 

#sapatti, luomisen 7. päivä, jona #HänJokaOn lepäsi, siis oli eniten #itse:ään. Levät-

käämme siis, sillä #lepo vie #hyvä:än tekoon. #twaarna356 

Iloista vapaapäivää! Tänään on vapaus tehdä, katsoa, sanoa toisin. Vapaus välittää 

toisesta ihmisestä uusin tavoin. #twaarna357 

 Kaksi jälkimmäistä twaarnaa linkittyvät selvimmin kirkkovuoden ajankoh-

taan. Sapatti on keskeinen kysymys ensimmäisen vuosikerran evankeliumiteks-

                                                 
350 T61. 
351 Evankeliumikirja 1999, 465. 
352 T130. 
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tissä. Sapatti onkin mainittuna eräässä lepopäivän twaarnassa. Viimeisessä twaar-

nassa puolestaan keskeiseksi käsitteeksi muodostuu vapaus, joka nousee kirkkopy-

hän aiheesta ja linkittyy ajatukseen vapaapäivästä, joka on twaarnaamishetkellä 

käynnissä. 

Voiko viesti olla twaarna ilman uskonnollista julistusta? 

Aineistossa on myös twaarnoja, jotka eivät ole lainkaan uskonnollista julistusta. 

Ensimmäisenä twaarna-sunnuntaina eräs Twitter-käyttäjä julkaisi kaksi #twaarna-

aihetunnisteella merkittyä twitter-viestiä, jotka erottuvat tyyliltään muusta aineis-

tosta: 

Pakana, paganus=maalainen- Kristittyjen ja juutalaisten käyttämä nimitys muunus-

koisista. #twaarna358 

Puhtaita luterilaisia maailman kristityistä on 3% #twaarna Muita protestantteja 16%. 

Room. katolisia 61%359 

Nämä twaarnat jakavat informaatiota. Toisessa kerrotaan termistä pakana, toisessa 

kerrotaan eri kristillisten kirkkokuntien suhteellisesta osuudesta kristityistä. Twaar-

nan määrittelyn hankaluudesta johtuen on hankala yksiselitteisesti sanoa, ovatko 

tämän tyyliset aineistossa olevat viestit twaarnoja vai ei. Tämä riippuu määritteli-

jästä ja määrittelyn sisällöstä. On selvää, että viestit sisältävät aihetunnisteen 

#twaarna. Viestit eivät kuitenkaan ilmeisesti ole uskonnollista julistusta. Se, onko 

käyttäjän tarkoitus twaarnata, lienee yksin käyttäjän tiedossa. 

 Oma lukunsa aineistossa on viesti, jossa kirjoittaja pohtii, onko kyseessä 

oleva viesti twaarna vai ei: 

Taapero oli värittäny tussilla  

isoveljen uskontokirjan sivuun kunnon ikonit  

Eikä tämä ole #twaarna ...tai sitten on. 

#perhearki360 

Kyseisellä kirjoittajalla on tapana kirjoittaa viestinsä runolliseen asetelmaan.  Ai-

neistossa hänen twaarnojaan on yhteensä neljä kappaletta, joista kaikki on kirjoi-

tettu rivinvaihtoa käyttäen. Tässä viestissä twaarnaaja kertoo taaperon värittäneen 

isoveljen uskontokirjaan ikonit. Twaarnaaja käyttää kielellistä tehokeinoa, jossa 

hän kertoo, että viesti ei ole twaarna, tai sitten se on. Kirjoittaja on julkaissut aikai-

semmin samana päivänä kaksi muuta twaarnaa, joten tämä selittää sitä kontekstia, 

miksi kirjoittaja leikittelee ajatuksella, onko tämäkin viesti luonteeltaan twaarna vai 

ei. 
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On huomionarvoista, kuinka samankaltaista tematiikkaa kirjoittajan muista 

twaarnoista löytyy: 

 Se portti joka on  

sydämesi muotoinen  

on jo auki  

Ja sinne vain Rakkaus voi päästä sisään 

#twaarna361 

 

Se yksinäinen ja nurkassaan  

surkeana nyhjöttävä kanarialintu  

ei nyhjötykseltään huomaa 

että häkin ovi  

on täysin auki. 

#twaarna362 

 

Se portti,  

jonka avainten  

luulemme hukkuneen,  

on auki.  

#twaarna 

#itsetuntemus363 

Kaikki kirjoittajan muut aineistossa olevat twaarnat sisältävät maininnan por-

tista tai ovesta. On mahdollista, että tämä teema nousee kristityn vapaus -teemasta, 

mutta pidän todennäköisempänä, että teema nousee jostain muualta. Näistä kol-

mesta twaarnasta ensimmäinen on selkeästi uskonnollinen, koska sana Rakkaus on 

kirjoitettu isolla, millä yleisesti viitataan Jumalaan. Kaksi jälkimmäistä twaarnaa 

ovat hämmästyttävän samankaltaisia. Ne on kirjoitettu samana kirkkopyhänä vuo-

sina 2013 ja 2014. Vuonna 2013 julkaistu twaarna käsittelee kanarialintua, joka ei 

huomaa häkkinsä oven olevan auki. Vuonna 2014 julkaistu twaarna käsittelee port-

tia, jonka avaimet on luultu hukatuiksi, mutta portti onkin auki. Twaarnat ovat sa-

nomaltaan identtisiä. On mahdollista, että twaarnat käsittelevät pyhän aihetta kris-

tityn vapaus, mutta varsinkin jälkimmäisen twaarnan aihetunniste #itsetuntemus 

puhuu sen puolesta, että twaarnojen lähde olisi muualla. 

 Myös erään toisen twaarnaajan twaarna on runomuodossa ja myös tässä ta-

pauksessa on tulkinnanvaraista, missä määrin julistus on uskonnollista: 

Enemmän tehdä hyvää 

kuin hyvin 

Ennemmin rakastaa 

kuin ratkaista 

#twaarna364 

 Espoolaisen papin Dr. Evl -hahmon365 twaarnat ovat aineistossa ennemmin-

kin yhteiskunnallisia kuin uskonnollisia. 
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#twaarna Olen nähnyt saman katseen monella ihmisellä ja myös peilistä: ylpeys - ehkä 

rumin katse koko maailmassa.366 

#twaarna Populismi ja itsekritiikittömyys - paita ja peppu. #eduskunta #kirkko367 

Twaarnoista ensimmäinen käsittelee ylpeyttä, jonka twaarnaaja näkee negatiivisena 

asiana. Niin negatiivisena, että hän kutsuu sitä rumimmaksi katseeksi koko maail-

massa. Jälkimmäisessä twaarnassaan twaarnaaja kritisoi populismia pitäen sitä ja 

itsekritiikittömyyttä kuin paitana ja peppuna, eli yhteenkuuluvina asioina. Aihetun-

nisteilla #kirkko ja #eduskunta twaarnaaja viittaa siihen, että näitä ilmiöitä – popu-

lismia ja itsekritiikittömyyttä – on havaittavissa niin eduskunnassa kuin kirkossa-

kin. 

Pseudo-twaarnat 

Pseudo-twaarnoiksi kutsun twaarnoja, jotka sisältävät aihetunnisteen #twaarna ja 

näyttävät ulkoisesti hengelliseksi julistukseksi tarkoitetulta twaarnoja, mutta ovat 

todellisuudessa jotain muuta viestintää kuin uskonnollista julistusta. Tällaisia 

twaarnoja on aineistossa kaksi. 

Twaarnassa T66 twaarnaaja tuskailee opinnäytetyöraporttinsa parissa. 

Ja te tulette tuntemaan deadlinen, ja deadline on tekevä teidät vapaiksi." (Örgh. 13:37) 

#twaarna #deadline #perfektionismi #ont #raportti368 

 Tämä paljastuu aihetunnisteista #deadline #perfektionismi #ont ja #raportti. Tus-

kailu on puettu keksityn raamatunkohdan Örgh. 13:37 muotoon, ja viesti on tehty 

pseudo-twaarnaksi liittämällä viestin aihetunnisteeksi #twaarna. Twaarnan rakenne 

noudattelee vuoden 1938 raamatunkäännöksen jakeen Joh. 8:32 rakennetta: 

Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. (KR 33/38) 

Samantyylinen pseudotwaarna löytyy aineistossa myös jouluevankeliumin 

pohjalta: 

"Tuohon aikaan Verohallinto määräsi, että kaikki #Bitcoin´isi on sinun verollepan-

tava. #twaarna #raha #verotus  

http://vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Virtuaalivaluutto-

jen_tuloverotus(28450)369 

Tämä twaarna on puettu ikään kuin jouluevankeliumista tutun Luukkaan evanke-

liumin jakeen (2:1) muotoon: 

Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava 

verollepano. (KR92) 
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Vaikka twaarnan muotoilu ei noudata minkään raamatunkäännöksen Luuk. 2:1 

muotoilua, syntyy sanoista ”määräsi” ja ”verollepantava” välittömästi mielleyh-

tymä jouluevankeliumin alkuun, Kyseessä on siis hyvin samankaltainen pseudo-

twaarna kuin yllä. Viestin todellinen sanoma liittyy bitcoin-virtuaalivaluutan vero-

tuskäytäntöön, mutta viesti on puettu twaarnan muotoon ja retorisessa rakenteessa 

on hyödynnetty jouluevankeliumin tuttua narratiivia. 

Twaarnata voi mistä tahansa 

Twaarnoja tarkasteltaessa keskeiseksi temaattiseksi jakolinjaksi nousee aineiston 

pohjalta kirkkovuosi. Osa twaarnoista nousee vahvasti kirkkovuodesta. Kirkko-

vuosi-twaarnojen sisällä löytyy kaksi selkeää lähdettä: kirkkovuoden tekstit – eri-

tyisesti evankeliumiteksti – sekä kirkkovuoden pyhän otsikko ja sen kuvaus. Toi-

saalta osa twaarnoista näyttää olevan kirkkovuodesta irrallisia, kun taas osan koh-

dalla on vaikea varmasti ottaa kantaa, onko kirkkovuoden ajankohdalla tai sen teks-

teillä ollut vaikutusta twaarnaan. Edellä olen esitellyt kirkkovuoteen liittyviä twaar-

noja sekä twaarnoja, joissa on ollut muita lähtökohtia. Seuraavaksi esittelen niitä 

kirkkovuoteen liittymättömiä twaarnoja, jotka eivät muodosta selkeitä sisällöllisiä 

teemoja.  

 Näissä #twaarna-aihetunnisteen sisältävissä uskonnollisissa julistuksissa käy-

tetään erilaisia tehokeinoja. Yksi tapa on puhutella lukijaa sinä-muodossa: 

Kun ymmärrät kuinka sinua rakastetaan, vasta voit rakastaa muita ympärilläsi. 

#twaarna370 

Ei Herra sinun hyvistä töistäsi mitään kostu. Mutta toiset ihmiset kylläkin.#twaarna371 

#twaarna Jumala haluaa puhdistaa jokaisen luokseen tahtovan sovitusverellään. Tämä 

on maailman suurin lahja. Sinä voit sen saada omaksesi!372 

Näissä twaarnoissa twaarnaaja on ikään kuin opettaja, joka puhuttelee lukijaa. 

Twaarnaaja kohdentaa viestinsä yksilölle. Kirjoittaja puhuttelee lukijaa ja ohjaa 

häntä hengellisellä tiellä. 

 Toinen, vastakkainen tapa on käyttää itseään esimerkkinä ja sinä-muodon si-

jaan twaarnata minä-muodossa lukijoille. Tällöin twaarnan subjekti on lukijan si-

jaan kirjoittaja. Tällöin twaarna voi saada jopa todistuspuhemaisia sävyjä: 

@saijakaisa Jeesus teki minuun lävistyksen. Se sattui mutta teki minusta rohkeam-

man. En piittaa enää ihmisten tuomioista.#twaarna373 
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 Minä-muotoinen twaarna voidaan myös osoittaa lukijan sijasta – aina-

kin näennäisesti – suoraan Jumalalle, jolloin twaarna on nähtävä rukouksena: 

Olisi Herra kiva, jos varjelisit lähimmäisiäni vajavaisuuksiltani. Kiitos. #twaarna374 

Kiitos. #twaarna375 

 Lyhyydestään huolimatta twaarnassa voidaan myös yhdistellä yleistä 

persoonamuodotonta kirjoitusta uskosta minä-muotoiseen kirjoitukseen: 

Usko ei ole kovin hyvä laastari. Haava avautuu uudestaan, märkii entistä pahemmin. 

Usko on lääke. Minä käytän kipulääkkeenä. #twaarna376 

 Kuitenkin yleisempää kuin persoonamuotoinen twaarna, on yleismuotoinen 

twaarna, joka ei käy kohti lukijaa. Yksi retorinen tapa on puhua yleisesti ihmisestä 

tai ihmisistä: 

Jeesus täytti lain. Ihmisen tehtäväksi jäi täyttää maa. #twaarna377 

People of God invest into His kingdom @r_svensson #hopetapahtuma #twaarna378 

Jälkimmäisessä twaarnassa käyttäjän @r_svensson merkitseminen antaa ymmärtää, 

että kyseinen lause on @r_svenssonilta. Aihetunniste #hopetapahtuma viittaa sii-

hen, että kyseessä on sitaatti @r_svenssonin puheesta hope-tapahtumassa. 

 Eräässä tapauksessa twaarnan kohteena on kirkko: 

Jos kirkko ei uskalla kertoa mielipidettään, kyse ei ole, etteikö sillä olisi sitä, vaan 

siitä, ettei kirkolla ole rohkeutta. #twaarna379 

Myös perinteinen teosentrisyys näkyy osassa twaarnoista: 

Jumala voi kääntää mahdottomaltakin näyttävät tilanteet mahdollisuuksiksi! #twaarna 

#jumala #mahdottomuus380 

Kysymykset ja epäily tuo lähemmäs Kristusta, pelko ja viha vie kauemmas 

#twaarna381 

Kuitenkin edellä käsitellyn aineiston pohjalta twaarnat ovat yleisemmin antro-

posentrisiä eli ihmiskeskeistä julistusta erilaisista uskonnollisista teemoista kuin te-

osentristä puhetta Jumalasta. 

 Tässä analyysissä en ole pyrkinyt jaottelemaan twaarnoja aukottomasti te-

maattisiin lokeroihin, koska se ei tekisi oikeutta twaarnaajille ja twaarnoille. On 

selvää, että twaarnojen taustalla on monia erilaisia tekijöitä. Tutkimuksessa käytetty 

teemoittelu kuitenkin pyrkii kuvaamaan sitä, millaisia erilaisia ulottuvuuksia twaar-
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nat sisältävät, ja millaista uskonnollista julistusta twaarnat ovat. Useat twaarnat so-

pivat hyvin moniin tässä tutkimuksessa esitettyihin teemoihin. Se kertoo osaltaan 

siitä, kuinka monipuolisia lähtökohtia twaarnoilla on. 

6.2.3 Twaarnat ajan hermolla 

Vuoden ja viikonpäivän vaikutus twaarnaan 

Aineiston kolme eri vuosikertaa mahdollistaa sen tarkastelun, miten twaarna on 

muuttunut kolmen vuoden aikana. Ilmeinen vuoden vaikuttama muutos on se, että 

vuosikerran mukaan vaihtuva evankeliumiteksti värittää kulloisenkin vuoden 

twaarnoja. Kuitenkin myös muunlaista vaihtelua on havaittavissa.  

Ensimmäisenä twaarna-sunnuntaina vuonna 2013 twaarnat liittyivät päivän 

tekstiin tai pyhän aiheeseen. Sunnuntaina lähetetyissä twaarnoissa vain noin joka 

kymmenes liittyi johonkin muuhun kontekstiin kuin ajankohtaiseen evankelis-lute-

rilaisen kirkon kirkkopyhään.382 Kuitenkin heti arjen koitettua twaarnojen konteksti 

muuttui ja ensimmäistä twaarna-sunnuntaita seuranneen viikon twaarnoissa ase-

telma kääntyi päälaelleen. Viidestätoista viikolla lähetetystä twaarnasta tulkinnasta 

riippuen vain yksi tai kaksi liittyi kirkkovuoden ajankohtaan, kun taas loput nousi-

vat muista konteksteista.383 On havaittavissa, kuinka sunnuntaina pinnalle noussut 

twaarna-ilmiö ennalta sovittuine konteksteineen herätti viikolla uusia twaarnaajia, 

jotka twaarnasivat muissa konteksteissa. Ensimmäisenä twaarna-sunnuntaina 

twaarnattiin yhteensä 54 kertaa ja tätä sunnuntaita seuranneella viikolla 15 kertaa. 

Twaarnaaminen oli siis selkeästi sunnuntaihin painottunutta. Sunnuntain ja arkipäi-

vän twaarnojen välillä on selkeä kategorinen ero suhteessa kirkkovuoteen. 

Vuoden 2014 aineistossa 18. sunnuntaita helluntaita edeltäviä twaarnoja on 

mukana perjantailta ja lauantailta yhteensä kahdeksan, joista yksi ei liity kirkko-

vuoden ajankohtaan vaan kasteen sakramenttiin.384 18. sunnuntaina helluntaista 

twaarnoja julkaistiin vuonna 2014 yhteensä 26 kappaletta, mikä on noin puolet 

edellisen vuoden määrästä.385 Tosin nyt pyhään liittyviä twaarnoja julkaistiin jo 

perjantaina ja lauantaina, kun vuonna 2013 twaarnaaminen aloitettiin sunnuntaina. 

Näistä kahdestakymmenestäkuudesta sunnuntaina julkaistusta twaarnasta viidessä 

ei ole selkeää yhtymäkohtaa kirkkovuoteen eli vuonna 2014 suhteellisesti useampi 

                                                 
382 T1–T54. 
383 T55–T69. 
384 T70–T77. 
385 T78–T103. 



73 

aineiston sunnuntai-twaarna vuoteen 2013 verrattuna ammensi muista konteksteista 

kuin kirkkovuodesta.  

Vuonna 2014 18. sunnuntaita helluntaista seuranneella viikolla twaarnoja jul-

kaistiin vain viisi kappaletta.386 Myös viikolla lähetettävien twaarnojen määrä on 

siis vähentynyt vuotta aikaisempaan verrattuna. Näistä viidestä twaarnasta vain yksi 

liittyi kirkkovuoden ajankohtaan, joten tässä suhteessa tilanne on samanlainen kuin 

vuonna 2013. 

Vuoden 2015 osalta aineistossa on 18. sunnuntaita helluntaista edeltäviä 

twaarnoja kaksi kappaletta, joista molemmat ovat edeltävältä lauantailta.387 Näistä 

kahdesta twaarnasta toinen on tulevan sunnuntain evankeliumiteksteihin liittyvä ja 

toinen on kirkkovuoteen liittymätön seurakuntavaalimainos. 18. sunnuntaina hel-

luntaista vuonna 2015 julkaistiin yhteensä 20 twaarnaa,388 eli hivenen vähemmän 

kuin vuonna 2014 (26), mutta reilusti vähemmän kuin vuonna 2013 (54). Näistä 

kahdestakymmenestä twaarnasta 15 liittyy jollain tavalla kirkkovuoden ajankoh-

taan. 18. sunnuntaita helluntaista seuraavana maanantaina julkaistiin kolme twaar-

naa, joista yksi liittyy pyhän teemaan ja kaksi ei liity kirkkovuoden ajankohtaan.389 

Kokonaisuudessaan aineistossa on 100 kappaletta 18. sunnuntaina hellun-

taista lähetettyä twaarnaa, kun lasken twaarnan T54, joka on lähetetty sunnuntain 

ja maanantain välisenä yönä kello 0.51, sunnuntaina lähetettyjen joukkoon. Näitä 

sunnuntaisin julkaistuja twaarnoja tarkasteltaessa twaarnasta saa kovin kirkollisen 

ja saarnamaisen kuvan. Ehdoton enemmistö kaikista sunnuntaisin lähetetyistä 

twaarnoista liittyy jollain tavalla kirkkovuoteen ja saarnaan. Viestit ovat julistavia, 

opettavia ja pyhän sanomaa jakavia. Pyhäpäivän evankeliumikirjan mukaiset raa-

matuntekstit välittyvät twaarnoista. Toinen merkittävä tekijä, joka välittyy sunnun-

taisin julkaistuissa twaarnoissa, on kirkkovuoden pyhän otsikko Kristityn vapaus 

sekä tuon otsikon kuvaus. 

 Kun tarkastelee näiden kolmen sunnuntain ympärillä arkipäivinä lähetettyjä 

twaarnoja, kuva twaarnasta muuttuu monipuolisemmaksi. Lauantai-iltaisin ja maa-

nantai-aamuisin twaarnoissa käsitellään valtaosin kyseisen kirkkopyhän aihetta tai 

tekstejä, mutta muina arkipäivinä enemmistössä ovat muut kuin evankelis-luterilai-

sen kirkon kirkkovuoteen liittyvät twaarnat. Kuitenkin, koska aineistossa peräti 
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kolme neljästä twaarnasta on julkaistu sunnuntaina, on selkeää, että twaarna liite-

tään jumalanpalveluspäivään ja kirkkovuosi ja sen perikoopit ovat selkeästi merkit-

tävin yksittäinen tekijä, jotka rajaavat twaarnan aihepiiriä. Koska kirkkovuoteen ja 

sen teksteihin liittyviä twaarnoja ei juuri arkena julkaista, nousevat arkipäivinä 

esille muut twaarnat, jotka kuitenkin kokonaismäärällä mitattuna edustavat vähem-

mistöä kaikista twaarnoista. 

 Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että twaarna on säilyttänyt asemansa 

vuosina 2013–2015. Kuitenkin ensimmäisestä twaarnasunnuntaista twaarnojen ko-

konaismäärä on puolittunut vuoden 2014 verrokkiin verrattuna. Kuitenkin vuodesta 

2014 vuoteen 2015 twaarnojen kokonaismäärä on vähentynyt aineistossa vain hie-

man, mikä osoittaa, että twaarnan asema on säilynyt vakaana, vaikka ensimmäisen 

sunnuntain innostus onkin laantunut ja 54 twaarnan sunnuntaista on siirrytty noin 

kahdenkymmenen twaarnan tasoon per sunnuntai. Twaarnojen yleisin aihepiiri, 

kirkkovuoden tekstit ja kirkkovuoden ajankohdan otsikko, näyttää pysyneen va-

kaana twaarnan aiheena vuodesta toiseen.  

Twaarna ja ajankohtaiset ilmiöt 

Twaarna elää kontekstissa. Twaarnoissa välittyy kautta linjan niiden julkaisemis-

ajankohta. Jo viestintäalustana käytettävä Twitter vaikuttaa siihen, minkä tyyppisiä 

aiheita twaarnoihin valitaan. Tämän päivän ihmisten elämän haasteet välittyvät 

twaarnoista, ja myös Twitteriin ja twiittaamiseen viitataan useassa twaarnassa, mikä 

johtuu twaarnan omasta kontekstista. 

Yleisen kontekstiin sijoittumisen lisäksi seitsemässä aineiston 133:sta twaar-

nasta viitataan selkeästi johonkin twaarnan julkaisun aikana ajankohtaiseen ilmi-

öön, tapahtumaan tai uutiseen. Näissä tapauksissa twaarna on paitsi twaarna, myös 

sosiaalisen median keskustelua ajankohtaisesta aiheesta. On merkille pantavaa, että 

aineiston vuoden 2013 twaarnoissa tällaisia viittauksia on vain yksi, eikä ensim-

mäisen twaarna-sunnuntain viidestäkymmenestäneljästä twaarnasta yksikään si-

sällä tällaista viittausta. Sen sijaan tällaisia viittauksia on kolmessa vuoden 2014 

aineistossa olevassa twaarnassa sekä niin ikään kolmessa aineiston vuoden 2015 

twaarnassa. Aineiston vuoden 2015 kaikki kolme ajankohtaista twaarnaa viittaavat 

syksyllä 2015 voimakkaasti esillä olleeseen maahanmuuttoon ja niin kutsuttuun pa-

kolaiskriisiin. Aineiston vuoden 2014 twaarnoista kaksi viittaa ajankohtaisiin seu-

rakuntavaaleihin ja yksi niin kutsuttuun viskikohuun. Vuoden 2013 twaarnan ajan-

kohtainen viittaus kohdistuu verohallinnon ohjeeseen virtuaalivaluutta Bitcoinin 

verotuskäytännöstä. 
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"Tuohon aikaan Verohallinto määräsi, että kaikki #Bitcoin´isi on sinun verollepan-

tava. #twaarna #raha #verotus  

http://vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Virtuaalivaluutto-

jen_tuloverotus(28450)390 

  

Vaikka nämä kaikki twaarnat yhdistävät twaarnan ajankohtaiseen asiaan, ovat nii-

den tehokeinot kirjavia. Näistä seitsemästä twaarnasta neljässä käytetään aihetun-

nistetta, joka liittää twaarnan myös muuhun keskusteluun. Bitcoinin verotusta kä-

sittelevä twaarna ei ole uskonnollista julistusta, vaan ainoastaan jouluevankeliumin 

muotoon puettu kuvaus Bitcoinin verotuksen muutoksesta. Aihetunnisteet #raha ja 

#verotus liittävät viestin näitä aihepiirejä koskevaan keskusteluun, ja aihetunniste 

#twaarna liittää viestin twaarnoihin. Viesti on julkaistu ensimmäisen twaarna-sun-

nuntain jälkeisenä perjantaina, jolloin twaarna oli ollut Twitterissä maanlaajuisen 

huomion kohteena. 

 Twaarna T77 puolestaan liittyy kirkkovuoden ajankohtaan. Twaarnaaja hyö-

dyntää kirkkopyhän otsikon kuvausta. Twaarnaaja liittää twaarnansa ajankohtai-

seen viskiä koskevaan keskusteluun aihetunnisteen avulla: 

Usko ei saisi perustua omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten mielipiteiden va-

raan. Kristyn vapaus elää muutoksessa. #twaarna #viski391 

 

Ilman aihetunnistetta #viski twaarna vaikuttaisi vain tavanomaiselta pyhäpäivän ot-

sikkoon ja sen kuvaukseen perustuvalta kirkkovuositwaarnalta. Aihetunniste #viski 

liittää twaarnan kuitenkin osaksi laajempaa yhteiskunnallista keskustelua, ja 

twaarna on tämän aihetunnisteen johdosta nähtävä vahvana teologisena kannanot-

tona.  

Lokakuussa 2014, jolloin kyseinen twaarna julkaistiin, #viski nousi Suomen 

suosituimmaksi aihetunnisteeksi Twitterissä. Tämä meemi syntyi vastavetona alue-

hallintoviraston kielteiseen suhtautumiseen viskistä kirjoittamiseen blogiteks-

tissä.392 Twaarna on nähtävissä omalta osaltaan kritiikkinä aluehallintoviraston suh-

tautumista kohtaan, ja twaarnaaja hyödyntää tässä kritiikissään kyseisen kirkkopy-

hän otsikon kuvausta, joka puhuu omista teoista, perinnäissäännöistä ja toisten mie-

lipiteistä. Liittämällä twaarnansa ajankohtaiseen viski-keskusteluun, hankkii twaar-

naaja näkyvyyttä twaarnalleen, koska twaarna liittyy aihetunnisteen #viski virtaan. 

                                                 
390 T67. 
391 T77. 
392 Moisio 2014. 

http://vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Virtuaalivaluuttojen_tuloverotus(28450)
http://vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Virtuaalivaluuttojen_tuloverotus(28450)
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 Twaarnat T82 ja T99 liittyvät syksyllä 2014 ajankohtaisiin seurakunta-

vaaleihin. Tämä tulee suorasanaisesti ilmi aihetunnisteista #seurakuntavaalit ja #us-

kohyväntekemiseen. Usko hyvän tekemiseen oli seurakuntavaalien slogan.393 

Twaarna T82 on selkeä seurakuntavaalimainos, johon twaarnaaja on sisällyttänyt 

raamatunkohdan, seurakuntavaaleja koskevat aihetunnisteet, twaarnan aihetunnis-

teen ja linkin vaalisivuunsa. Twaarnassa T99 twaarnaaja, tässä tapauksessa tämän 

tutkielman kirjoittaja, kritisoi Paavalia mukaillen seurakuntavaalien toista vaalilau-

setta ”Tee kirkosta näköisesi”, hyödyntäen kyseisen kirkkopyhän teemaa. 

"Isät älkää kiihoittako lapsianne vihaan.." 

#twaarna #uskohyvaentekemiseen #seurakuntavaalit 

https://sites.google.com/site/srkvaki/ehdokkaat/mattsson-kai394 

 

Vapauteen Kristus teidät vapautti. Menkää siis älkääkä yrittäkö tehdä kirkosta näköis-

tänne. #twaarna #uskohyväntekemiseen #seurakuntavaalit395 

 

 Twaarnat T120, T129 ja T133 liittyvät syksyllä 2015 ajankohtaiseen maahan-

muuttoa ja pakolaisia koskevaan keskusteluun. Kaikkia näitä twaarnoja yhdistää 

myönteinen suhtautuminen pakolaisia tai maahanmuuttoa kohtaan. Twaarnassa 

T120 on pakolaisviittauksen lisäksi myös mainittuna selfie, joten twaarnaaja hyö-

dyntää kahta eri ajankohtaista asiaa:  

Voisiko Sananl. 27:19 nykysuomeksi mennä esim näin: "Selfiessä näet kasvosi, pa-

kolaisessa näet sydämesi." Ei sijaa tekopyhyydelle. #twaarna396 

Twaarna T129 on pyhän teemaan Kristityn vapaus liittyvä, ja yhteys pako-

laisteemaan välittyy twaarnaan liitetyn pakolaisleirikuvan välityksellä. Twaarnaaja 

käsittelee pyhän aihetta ajankohtaisen eettisen kysymyksen valossa:  

Kristityn vapaus ei ole vapautta maailmasta. #twaarna397 

Twaarna T133 eroaa kahdesta muusta samana ajankohtana julkaistusta ajan-

kohtaiseen ilmiöön liittyvästä twaarnasta siinä, että kyseinen twaarna ei viittaa pa-

kolaisiin, vaan maahanmuuttoon. Twaarna leikittelee kielellä hyödyntäen 1. Moo-

seksen kirjan kolmannen luvun yhdeksättätoista jaetta. Maahanmuutolla tarkoite-

taan arkikielessä maasta toiseen muuttamista, mutta twaarnaaja kutsuu kaikkia ih-

misiä maahanmuuttajiksi, koska Raamattuun vedoten twaarnaaja kirjoittaa, että jo-

kainen ihminen on otettu maasta ja tulee kerran maaksi jälleen. 

Kuka on maahanmuuttaja? Kaikki olemme. "...kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä 

sinut on otettu." 1. Moos. 3:19. #twaarna398 

                                                 
393 Usko hyvän tekemiseen 2016. 
394 T82. 
395 T99. 
396 T120. 
397 T129. 
398 T133. 
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7. Johtopäätökset 
Twaarna on viestintää eli sanomien vaihtoa eri osapuolten välillä. Twaarnaaminen 

on nähtävissä sekä joukkoviestintänä että ryhmäviestintänä, ja joissain harvinai-

sissa tapauksissa twaarnoissa on myös keskinäisviestinnän ulottuvuuksia.399 Jouk-

koviestintää twaarnaaminen on siinä mielessä aina, että twaarnaaminen on julkista. 

Twaarnat ovat kaikkien internet-käyttäjien tavoitettavissa. Twaarnaaminen muis-

tuttaa kuitenkin myös ryhmäviestintää, koska twaarnaajat ja twaarnojen lukijat 

muodostavat tietynlaisen vuorovaikutteisen ryhmän.400 Twaarnaaminen on siis mo-

dernia sosiaalisen median viestintää, joka ei selkeästi jäsenny perinteisten viestin-

nän ulottuvuuksien mukaisesti. Väitetään, että sosiaalisen median myötä kulutta-

jista on tullut tuottajia.401 Tämä pätee twaarnoihin ja twaarnaajiin. Sisällön eli 

twaarnojen tuottaminen on osa palvelun käyttämistä. 

Twaarna on esimerkki medioitumisesta.402 Kun yhteiskunta medioituu, myös 

uskonto medioituu. Jumalanpalveluselämä ja saarnaaminen voivat medioitua mo-

nella tavalla. Jumalanpalveluksia lähetetään vanhojen sähköisten medioiden televi-

sion ja radion kautta, mutta myös uudemmat viestintävälineet kuten Twitter, blogit 

ja Periscope ovat osa medioitunutta jumalanpalveluselämää. Twaarnat ovat omin-

takeinen esimerkki uskonnonharjoituksen medioitumisesta. Medioitunut uskonnol-

lisuus on väistämättä osa kulttuuria ja vuorovaikutuksessa kunkin ajan ilmiöiden ja 

ideologioiden kanssa.403 

Tämän tutkimuksen mukaan 27 % aktiivisista twaarnaajista pitää twaarnaa-

mista täysin osana työtään ja tämän lisäksi 45 % vastaajista pitää twaarnaamista 

vähintään jossain määrin osana työtään. Evankelis-luterilaisen kirkon papeista 34 

% vastasi mieltävänsä twaarnaamisen osaksi työtään täysin ja lisäksi 48 % mielsi 

twaarnaamisen jossain määrin osaksi työtään. Yhtäältä nämä tulokset osoittavat, 

kuinka ammattimaista twaarnaaminen on. Toisaalta twaarnaamisen osittain työksi 

kokevien suuri suhteellinen osuus kertonee siitä, kuinka työn ja vapaa-ajan harras-

teiden erottaminen on sosiaalisen median viestinnässä haastavaa ja työpaikoillakin 

huonosti määritelty. Twaarnaamisessa yhdistyvät twaarnaajan henkilökohtaiset in-

tressit, mahdollisesti twaarnaajan työnantajan intressit sekä Twitterin, jolle twaar-

naaja ilmaiseksi viestinsä tarjoaa, intressit. Vaikka twaarnaaja tekee useimmiten 

                                                 
399 Keskinäisviestintää sisältäviä twaarnoja T45, T58. 
400 Viestinnän eri muodoista ks. esim. Wiio 1992, 123; Seppänen & Väliverronen 2014, 21.  
401 Seppänen & Väliverronen 2014, 25. 
402 Medioitumisesta ks. Seppänen & Väliverronen 2014, 41–45. 
403 Sumiala-Seppänen 2011, 194. 
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jossain määrin työtä työnantajalleen, tekee hän samalla aina palkatonta työtä me-

diapalvelulle, Twitterille.404 

Noin kuusi kymmenestä aktiivisesta twaarnaajasta on Suomen evankelis-lu-

terilaisen kirkon virkaan vihittyjä pappeja. Lisäksi noin kymmenen prosenttia ak-

tiivisista twaarnaajista on muiden uskontokuntien aktiivisia julistajia.405 Lisäksi osa 

twaarnaajista on teologian opiskelijoita ja teologian maistereita. Esimerkiksi Twit-

ter-saarna idean esittänyt Saija Hellström on koulutukseltaan teologi ja twaarna-

aihetunnisteen keksinyt Visa Viljamaa oli vuonna 2013 teologian opiskelija. Li-

säksi osa twaarnaajista on evankelis-luterilaisia hengellisen työn ammattilaisia, ku-

ten nuorisotyönohjaajia tai diakoneja. Kokonaisuudessaan twaarnaaminen on pit-

kälti erilaisten uskonnon ammattilaisten toimintaa. 

Twaarna on mediarituaali. Johanna Sumiala määrittelee mediarituaalin me-

dian ja sen käyttäjien toistuvaksi symboleilla ladatuksi kommunikaatiomuo-

doksi.406 Mediarituaalissa media – eli twaarnan tapauksessa Twitter – on tapahtu-

man paikka, ikään kuin tapahtuman symbolinen tila.407 Mediarituaalissa on kyse 

säännöllisestä ja ainakin jossain määrin kaavamaisesta toiminnasta.408 Twaarnan 

kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että twaarnalla on ominainen aikataulunsa ja yleinen 

muotonsa, jotka juontavat jumalanpalveluksesta ja sen saarnasta. Sumiala toteaa 

mediarituaalien elävän ajassa.409 Twaarna elää ajassa ja on usein ajankohtainen. Ta-

kertuessaan viski-kohuun410 tai seurakuntavaalien mainoslauseeseen411 twaarna to-

teuttaa mediarituaalin yhtä ominaislaatua eli ajankohtaisuutta.  Median rituaaleihin 

voi kuulua myös tunnustusrituaali, joka on tuttu kristinuskon piiristä.412 Tällainen 

rituaali voi olla uskonnollisessa yhteydessä esimerkiksi ”Aamen”-huudahdus. 

Twaarnoissa tällainen tunnustusrituaali voi olla esimerkiksi vastausviesti, suosikki-

toiminnon käyttö tai twaarnan uudelleentwiittaus. Mediarituaalin lisäksi twaarna on 

usein myös uskonnollinen rituaali.  

                                                 
404 Ks. palkattoman työn käsitteestä esim. Seppänen & Väliverronen 2014, 162–164. 
405 Tutkimuskyselyn vastaukset. 
406 Sumiala 2010, 19; Seppänen & Väliverronen 2014, 107–114. 
407 Sumiala 2010, 29. 
408 Sumiala 2010, 46. 
409 Sumiala 2010, 90–91. 
410 T77. 
411 T99. 
412 Sumiala 2010,  
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Twaarnat tukevat omalta osaltaan aikaisempia tutkimushavaintoja, joiden 

mukaan online-uskonto on yhteydessä offline-uskonnon kanssa, ja offline-kristin-

usko vaikuttaa online-kristinuskoon ja myös päinvastoin.413 Twaarnan yleisistä läh-

tökohdista sunnuntai twaarnapäivänä, kirkkopyhän aihe ja ajankohtaiset evanke-

liumikirjan mukaiset raamatuntekstit on otettu suoraan jumalanpalveluselämästä, 

joka on offline-uskonnollisuuden keskeinen ilmentymä. Twaarna vahvistaa omalta 

osaltaan aikaisempaa havaintoa, jonka mukaan internetissä ilmenevällä uskonnol-

lisuudella on vahvat juuret offline-uskonnollisuudessa.414 On mahdollista, että tu-

levaisuudessa twaarnalla on vaikutusta myös offline-uskonnollisuuden muotoihin 

ja käytäntöihin.415 Jo tähän mennessä twaarnoja on hyödynnetty jumalanpalvelu-

selämässä esimerkiksi siten, että viikkomessussa saarnan paikalla on luettu edelli-

sen pyhäpäivän twaarnoja.416 Tällainen avoin vaihto ja vuoropuhelu twaarnan ja 

jumalanpalveluselämän välillä mahdollistaa uskonnolle uusia ajanmukaisia toteu-

tumismahdollisuuksia.417  Offline- ja online-uskonnollisuuden raja on muuttunut 

koko ajan häilyvämmäksi.418 On oletettavaa, että twaarna voi jatkossa olla osa tätä 

kehitystä. 

Uskonnollisuus internetissä on jatkuvassa muutoksessa.419 On luonnollista, 

että myös twaarna elää muutoksessa. Twaarna markkinoitiin alun perin Twitter-

käyttäjille evankeliumitekstin pohjalta kirjoitetuksi minisaarnaksi, mutta aineisto 

osoittaa, kuinka moninaiseksi twaarna yhteisön toimesta mukautui jo kahden en-

simmäisen vuotensa aikana. Tällaisia mukautumisia ovat esimerkiksi TwiaCrucis 

ja ahtitwaarnat. Twaarna jatkoi ja jatkaa muuttumistaan aineiston ajankohdan jäl-

keenkin. Esimerkiksi syksyllä 2015 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallinen 

Twitter-tili alkoi twiitata sunnuntaisin kuvan evankeliumitekstistä aihetunnisteen 

#evankeliumi kera. Myös Twitteriin aineiston keräämisen jälkeen tullut twiittien 

lainausmahdollisuus luo uusia mahdollisuuksia twaarnojen toteutukselle. Nämä esi-

merkit osoittavat, kuinka internetin uskonnollisuutena myös twaarnat elävät koko 

ajan ajassa.  

Tulevaisuuden muutoksia on vaikea ennakoida. Spontaanista alustaan huoli-

matta on mahdollista, että tulevaisuudessa twaarna linkittyy vahvasti osaksi kirkon 

                                                 
413 Ks. Campbell 2012, 68–69. 
414 Ks. Lundby 2011, 1225. 
415 Stephen O’Leary kirjoitti jo vuonna 1996 kuinka online-uskonto voi muuttaa uskonnollisia us-

komuksia ja käytäntöjä vallankumouksellisella tavalla. Ks. Campbell 2012, 64. 
416 Siukonen 2016. 
417 Ks. Lundby 2011, 1231. 
418 Lundby 2011, 1223–1224. 
419 Helland 2005, 1. 
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virallista viestintää. Haasteena on kuitenkin se, että spontaanina ja avoimena inter-

net-ilmiönä twaarna ei sovellu helposti auktoriteetin käyttövälineeksi.420 Twaarnan 

hyödyntäminen osana virallista kirkollista viestintää vaatii kirkolta kykyä hyväksyä 

alhaalta päin nousevaa moniäänisyyttä. Twaarnoja kun voi kirjoittaa kuka tahansa, 

eikä twaarnan aihetunnistevirtaa voi moderoida. Jos kirkkojen kaltaiset uskonnolli-

set auktoriteetit haluavat olla mukana Twitterin uskonnollisissa ilmiöissä, on niiden 

hyväksyttävä tämä ulottuvuus. 

Internetissä syntyy helposti volyymiharha.421 On muistettava, että kun puhu-

taan twaarnaajista, puhutaan korkeintaan muutamasta kymmenestä viikoittaisesta 

toimijasta. Twaarnojen näkyvyys lasketaan kuitenkin tuhansissa. Kuitenkin Yleis-

radion vuonna 2014 teettämän tutkimuksen mukaan 10 % suomalaisista käyttää 

Twitteriä.422 Twitter on siis jokseenkin potentiaalinen kanava uskonnollisella sano-

malla tavoittamiseen, varsinkin, jos vertailukohtana pidetään seurakuntien tilai-

suuksia.  

Twaarnojen temaattista analyysiä edelsi kysymys, millaista saarnaa tai uskon-

nollista viestintää twaarnat ovat. Temaattisen analyysin avulla selvisi niitä saarnan 

ja uskonnollisen viestinnän ulottuvuuksia, joita twaarnat sisältävät. Analyysiä tar-

kasteltaessa tulee selväksi, että twaarnat ovat uskonnollista internet-viestintää. 

Mutta ovatko twaarnat saarnoja? 

Taustaluvussa käsitellyn homileettisen kirjallisuuden valossa twaarnat eivät 

ole saarnoja. Esimerkiksi Lönnebo korostaa, kuinka saarna ei missään nimessä ole 

kirjallinen tuote, vaan vasta suullisena julistuksena saarnasta tulee saarna. Saarnan 

käsikirjan toimituskunnan mukaan saarna on kuultua sanaa. Kautta linjan homileet-

tinen kirjallisuus mieltää saarnan suulliseksi ja jumalanpalveluskontekstiin kuulu-

vaksi. Friedrich Niebergallin mukaan saarna on ”seurakunnan kultissa tapahtuvaa 

puhetta, jossa tehtävään valmennettu ja kutsuttu kirkon palvelija tuo evankeliumin 

kokoontuneelle kristilliselle seurakunnalle”. Homileettisen kirjallisuuden valossa 

twaarna ei siis mitenkään mahdu osaksi saarnan määritelmää. 

Twaarna ei ole saarna käsitteen perinteisessä merkityksessä. Kuitenkin Twit-

ter-käyttäjien arkikielessä sekä mediassa twaarnaa kutsutaan Twitter-saarnaksi.423 

Temaattinen analyysi osoittaa, että tuo nimitys ei ole perusteeton. Aineistosta välit-

tyy twaarnaajien pyrkimys soveltaa saarnan eri ulottuvuuksia Twitterin 140 merkin 

                                                 
420 Internetin heikosta soveltuvuudesta uskonnollisen auktoriteetin välineeksi ks. Helland 2005, 4. 
421 Pönkä 2014, 186. 
422 Yle.fi 2014. 
423 Esim. Ahonen 2013 ja Hietanen 2014. 
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kirjalliseen kontekstiin. Twitter pakottaa viestinnän kirjalliseksi ja korkeintaan 140 

merkin mittaiseksi. Nämä välineen luomat rajoitukset itsessään rajoittavat sen, että 

twaarna ei voi olla saarna sanan akateemisessa ja homileettisessa merkityksessä. 

Kuitenkin temaattinen analyysi osoittaa, kuinka twaarnoja voi kutsua tietyssä mie-

lessä kontekstualisoiduksi saarnaksi. Twaarna on kaikilla tavoin niin paljon saarnaa 

kuin Twitterissä tapahtuva viestintä vain voi olla. 

Twaarnaa kuvailevissa uutisissa twaarna yhdistetään toistuvasti kirkkovuo-

den ja evankeliumitekstin kontekstiin.424 Twaarnojen analyysi kuitenkin osoittaa, 

että tämä määritelmä ei kata koko twaarnojen kirjoa. Kuitenkin nämä elementit pä-

tevät suurimpaan osaan twaarnoista. 

Jos twaarnojen temaattista analyysiä tarkastelee saarnaopillisin välinein, piir-

tyy twaarnoista varsin selkeä yleiskuva. Tyypillinen twaarna on evankeliumitekstin 

tai pyhän otsikon pohjalta kehitelty kirkkopyhän ajankohtaan linkittyvä hengellinen 

opetus tai ajatus. Twaarnojen taustalla vaikuttaa vahvasti twaarnaajien käsitys siitä, 

mitä saarna on. Twaarnojen moninaisuus kuvastaa twaarnaajien moninaisia saarna-

käsityksiä ja -ihanteita. Twaarnojen keskittyminen sunnuntaihin, evankeliumiteks-

tiin ja kirkkopyhän aiheeseen kuvastanee sitä, millaiset puitteet twaarnaajat myös 

saarnoille asettavat. 

Twaarnat kertovat jumalakuvasta ja uskonkäsityksistä, mutta vielä enemmän 

kuin Jumalasta, twaarnat puhuvat ihmisestä. Minä, sinä ja passiivimuodossa mai-

nittu toimija ovat monen twaarnan keskiössä. Homileettisesti tarkasteltuna niin kut-

suttuja teosentrisiä elementtejä on vahvasti vain harvassa saarnassa. Twaarnat näyt-

tävätkin edustavan enemmänkin antroposentristä homiletiikkaa. Tämän tutkielman 

taustaosiossa erittelin Yrjö Sariolan mallin mukaan teosentristä, antroposentristä ja 

viestintähomileettista homiletiikkaa. Twaarnojen homileettinen tarkastelu osoittaa, 

kuinka juuri antroposentriset ja viestintähomileettiset periaatteet välittyvät twaar-

noista teosentrisiä periaatteita vahvemmin. Siten vaikuttaa siltä, että twaarnat elävät 

siinä samassa ympäristössä kuin nykypäivän saarnatkin. 

Kun aloin miettiä tämän tutkimuksen toteuttamista, mietin erilaisia mielek-

käitä ja olennaisia twaarnoihin liittyviä tutkimuskysymyksiä. Muutama mielenkiin-

toinen tutkimuskysymys jäi työn järkevän rajaamisen vuoksi vaille vastausta. Olisi 

mielenkiintoista saada selville, miksi twaarnaajat twaarnaavat. Toisaalta olisi mie-

lekästä myös tietää, ketkä twaarnoja lukevat ja seuraavat, ja miksi he näin tekevät. 

                                                 
424 Esim. Raitio 2013; Ahonen 2015; Rikalainen 2015. 



82 

Olisi myös kiinnostavaa selvittää, mikä tekee twaarnasta suositun, eli mitkä tekijät 

vaikuttavat siihen, että twaarna kerää tykkäyksiä, uudelleentwiittauksia ja näky-

vyyttä. Myös twaarnan hyödyntäminen online-uskonnon ja offline-uskonnon raja-

pinnassa esimerkiksi tapaustutkimuksen kautta olisi mielenkiintoinen tutkimus-

kohde.  
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Liitteet 

 
Liite 1. Twaarnat T1–T133. 
 

T1: @JussiLaine 22. syyskuuta 2013   

Jeesus vapautti turvotuksesta ja pöhöttyneistä perinteistä. Vapahtajani, tässä yksi 

Twitterissä paisunut ego.#twaarna 

 
 

T2: @artokoykka 22. syyskuuta 2013   

Monet vaatimukset ja käytännöt herättävät kysymyksen, millähän PowerPoint 

esityksellä sitäkin on perustelu.http://ate.pp.fi/pohjaraa.htm  #twaarna 

 

T3: @Saijakaisa 22. syyskuuta 2013   

Se tunne, kun lähimmäisen elämä hiljentää. Pakottaa luutuneet käsitykset kohti  

rakkautta. Vapauttavaa itselle ja toiselle. #twaarna 

 

T4: @u_t_r 22. syyskuuta 2013   

Kristityn vapaus, vapaus perinnäissäännöistä. Onko meillä nykyään asioita jotka  

estävät hyvää toteutumasta? #twaarna  
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T5: Satu Huttunen @satuej  · 22. syyskuuta 2013   

Saarnavuoro @Tiksinsrk ja eka #twaarna ! Lähimmäisen rakastamisesta emme   

lepää. Se pyhittäköön kaikki päivämme. 

 
 

T6: @mikkoantero 22. syyskuuta 2013   

Jeesus twiittasi fariseuksen kotona. 

J: Saako sapattina twiitata? 

FF: ??? 

J: Todellakin! 

FF: Höh. 

Vapauteen Px meidät vapautti. 

#twaarna 

 

T7: @TimoWaris 22. syyskuuta 2013   

Jeesus antoi meille ruumiinsa ja verensä, tänään saamme leivässä ja viinissä 

anteeksiannon. Olet rakastettu #twaarna  

 
 

T8: Vilppu Huomo @vilppu_h  · 22. syyskuuta 2013   

Jeesus asettaa ihmisen normin edelle. Normi on vieläkin ihmisen edellä kun häntä  

viedään luukulta toiselle. #twaarna 

 
 

T9: @VViljam 22. syyskuuta 2013   

Oletko hiljaa vai toimitko? Ystävä, älä odota parempaa hetkeä kuin tämä.Tartu 

käteen murtuneen, korjaa sydän särkyneen, nyt! #twaarna 

 

T10: @mcilampi 22. syyskuuta 2013   

"Miten te itse teette?" Siihen ei ehkä olekaan aina helppo vastata.Emme voi paeta 

lain kirjaimen taakse sen Henkeä (Matt.22:34-40). #twaarna 
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T11: @AnnaHalli 22. syyskuuta 2013   

Tottelemattomuutta Jeesuksen malliin: tehdä hyvää enemmän kuin laki sallii. 

Minäkin olen vapaa - parantamaan, en haavoittamaan. #twaarna 

 

T12: @MikaPajunen 22. syyskuuta 2013   

Kosketus satuttaa tai parantaa, sitoo tai vapauttaa, sulkee pois tai ottaa mukaan. 

Jeesus, vapauta meidät tekemään hyvää. Aamen. #twaarna 

 

T13: @karikanala 22. syyskuuta 2013   

Minä täällä määrään eikä pyhäpäivä, sanoi Saarikosken Jeesus. Kuka nousee 

sääntöjä vastaan heikompien puolesta? Sinä?Minä? #kirkko? #twaarna 

 

T14: @TarjaJalli 22. syyskuuta 2013   

Iloista vapaapäivää! Tänään on vapaus tehdä, katsoa, sanoa toisin. Vapaus välittää 

toisesta ihmisestä uusin tavoin. #twaarna 

 

T15: @esamietti 22. syyskuuta 2013   

Se portti joka on  

sydämesi muotoinen  

on jo auki  

Ja sinne vain Rakkaus voi päästä sisään 

#twaarna 

 

T16: @jukina 22. syyskuuta 2013   

#twaarna Hyvää saa tehdä aina. Arkena ja sunnuntaina. Vastoin lakia ja asetuksia. 

Vastoin nykyajan fariseuksien, poliitikkojen, jargoniaa. 

 

T17: @artovallivirta 22. syyskuuta 2013   

Vapaus kristityille ei ole vapautta jostakin, vaan vapautta johonkin. Vapaus on 

radikaali mahdollisuus tehdä hyvää. #twaarna 

 

T18: @suonpaa 22. syyskuuta 2013   

Arjen ilosanoma: Mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei voi olla lakikaan. Eikä Jumalan 

tahto tai kirkon opetus. #twaarna  

 
 

T19: @JanAhonen 22. syyskuuta 2013   

Lutherin löytö: arjen pyhyys. Pyhää ei rajaa liike-elämä, sunnuntai tai papisto. 

Arkisessa pyhässä lähimmäisen hätä on lähempänä. #twaarna 

 

T20: @OutiTukiaTakala 22. syyskuuta 2013   

Mitä on kristityn vapaus? Tehdä hyvää ilman rajoja, rakastaa enemmän kuin laki 

sallii ja vielä - suostuminen ehdoitta rakastetuksi. #twaarna 

 

 



99 

T21: @esamietti 22. syyskuuta 2013   

Se yksinäinen ja nurkassaan  

surkeana nyhjöttävä kanarialintu  

ei nyhjötykseltään huomaa 

että häkin ovi  

on täysin auki. 

#twaarna 

 

T22: @laril 22. syyskuuta 2013   

J osasi parantaa vesipöhön. Vuosia hän etsi potilaita, mutta eivät penteleet 

tajunneet sitä sairastaa. Hiljalleen J höperöityi. #twaarna 

 

T23: @Meijutar22. syyskuuta 2013   

#twaarna  Vapaa valitsemaan kiitollisuus, vapaa valitsemaan hyvä katse, vapaa 

valitsemaan hyväntahtoisuus. Sidottu kunnioittamaan muita. 

 

T24: @JooSalmin 22. syyskuuta 2013   

Parantamalla sapattina Jeesus opetti, että Hänen seraajansa ovat uskossa vapaita ja 

rakkaudessa kaikkien palvelijoita. Luuk 14:1-6 #twaarna 

 

T25: @SakariHkkinen 22. syyskuuta 2013   

On lupa parantaa. Ja auttaa. Tänäänkin. #twaarna 

 

T26: @Meijutar 22. syyskuuta 2013   

vapauta minussa hyvä #twaarna 

 

T27: @MirkaKallio 22. syyskuuta 2013   

Enemmän tehdä hyvää 

kuin hyvin 

Ennemmin rakastaa 

kuin ratkaista 

#twaarna 

 

T28: @virrankalle 22. syyskuuta 2013   

Orjuuttavat säännöt, synnin side, kuoleman laakso. Jeesus murtaa ne ja antaa 

oikeuden tulla Jumalan kasvojen eteen ilman pelkoa. #twaarna 

 

T29: @terhipaananen 22. syyskuuta 2013   

Ei käskystä vaan vapaudesta alkaen rakastakaa. Rakkaus ja usko ovat  

erottamattomat. Usko näkyy ja tuntuu rakkauden tekoina. #twaarna 

 

T30: @Viljamitz 22. syyskuuta 2013   

Sapatti-ihana tekosyy olla tekemättä hyvää! Vastaavia meillä?Kirkonmenot, 

juhlapuheet,budjetit.Jumala löytyykin kaivosta härän luota #twaarna 

 

T31: @Meijutar 22. syyskuuta 2013   

vapauta minut alituisesta tahtomisesta #twaarna 

 

T32: @an_blogs 22. syyskuuta 2013   

Hyvät työt eivät pidä sapattivapaita  #twaarna 

 

 



100 

T33: @jjoki 22. syyskuuta 2013   

Maarian #kirkko'ssa kuultua: kristitty on vapaa palvelemaan toisia. #twaarna 

@turunsrk 

 

T34: @pyhiinvaeltaja 22. syyskuuta 2013   

Hyvän tekemiseen on paha väittää vastaan  

(1-6)http://bibles.org/fin-FIN92/Luke/14 #twaarna 

 

T35: @RistoLep 22. syyskuuta 2013   

Kristitty uskaltaa valita puolensa niin kuin Jeesus uskalsi. #twaarna 

 

T36: @LindenA_S 22. syyskuuta 2013   

Pakana, paganus=maalainen- Kristittyjen ja juutalaisten käyttämä nimitys 

muunuskoisista. #twaarna 

 

T37: @LindenA_S 22. syyskuuta 2013   

Puhtaita luterilaisia maailman kristityistä on 3% #twaarna Muita protestantteja 

16%. Room. katolisia 61% 

 

T38:  @pjpartan 22. syyskuuta 2013   

Mitä lähempänä Kristusta, sen vapaampia olemme. Mitä kauemmaksi hänestä 

ajaudumme, sitä enemmän vapautemme kaventuu. #twaarna 

 

T39: @JukkaKeskitalo 22. syyskuuta 2013   

Ei tarvitse olla hyvä ihminen tietääkseen mitä pitää tehdä. Katso lähimäistä 

silmiin, aseta itsesi hänen paikalleen - ja tiedät. #twaarna 

 

T40: @esamietti 22. syyskuuta 2013   

Taapero oli värittäny tussilla  

isoveljen uskontokirjan sivuun kunnon ikonit  

Eikä tämä ole #twaarna ...tai sitten on. 

#perhearki 

 

T41: @aijjaa 22. syyskuuta 2013   

Kristus vapauttaa oikeassa olemisen taakasta. Siinä vapautuu lähimmäinen ja siinä 

 vapaudumme me itse. Helpottavaa ja armollista. #twaarna 

 

T42: @ArkkipiispaEVL  · 22. syyskuuta 2013   

Jeesus vapautti vesipöhöön sairastuneen sekä vahvuuteen, varmuuteen ja 

 kaikkitietävyyteen sairastuneet. #twaarna 

 

T43: @AnttiKupiainen 22. syyskuuta 2013   

Kun on vapaa, voi ottaa rennosti. Jopa huokaista helpotuksesta. #twaarna 

 

T44: @santtuma 22. syyskuuta 2013   

Vain yhteydessä Jumalaan ihminen voi todella olla vapaa. #twaarna 

 

T45: @pastoriasunta 22. syyskuuta 2013   

@ArkkipiispaEVL miärätynsorttista pöhöä nuo varmuus, kaikkitietävyys ja 

 oikeassaoleminenkin. #twaarna 
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T46: @AnttiBjorklund 22. syyskuuta 2013   

Sapatti on ihmistä, ei Jumalaa varten. #twaarna 

 

T47: @vaami  · 22. syyskuuta 2013   

Kallis on lahja vapauden. 

Vapaus olla ja mennä toisen ihmisen lähelle, yhdessä painaa pää rukoukseen. 

#twaarna 

 

T48: @mikalahtinen 22. syyskuuta 2013   

Sairasta, hyödytöntä ja kuvottavaa tyyppiä arvosti Jeesus siinä missä toiset 

tärkeintä omaistaan tai omaisuuttaan. (maallikko - #twaarna) 

 

T49: @PiaVindex 22. syyskuuta 2013   

#sapatti, luomisen 7. päivä, jona #HänJokaOn lepäsi, siis oli eniten #itse:ään. 

Levätkäämme siis, sillä #lepo vie #hyvä:än tekoon. #twaarna 

 

T50: @TeuvoVRiikonen 22. syyskuuta 2013   

Jeesus kosketti,paransi ja lähetti #twaarna Kolmella sanalla koko ilmoitus. 

 Kosketus parantaa,parantuminen lähetti ja lähteminen koskettaa! 

 

T51: @ReijoMoilanen 22. syyskuuta 2013   

#twaarna Usko on vapautta olla rohkea ja rohkeutta ottaa riskejä sekä erehtyä. 

Siinä usko, toivo ja rakkaus. Tänään. 

 

T52: @rikikuivalainen 22. syyskuuta 2013   

Koskaan ei ole niin pyhä päivä, että ihmiset voisivat estää Jumalaa silloin 

parantamasta ihmistä. #twaarna 

 

T53: @HennaSaarinen 22. syyskuuta 2013   

Ihminen luotiin 

näkemään Jumala,  

elämään alasti, 

ei käymään kirkossa, vaan suhteisiin ja hallitsemaan.  

Jeesus eheytti yhteyden. 

#twaarna 

 

T54: @Aamunvaloa 23. syyskuuta 2013   

Se mihin sapatti osoitti, on täyttymässä Jeesuksessa. Suuren kertomuksen 

kliimaksi alkaa. Suuren sapatin tarjoaa Jeesus, tänäänkin. #twaarna 

 

T55: @TomHimanen 23. syyskuuta 2013 

Ei vilja kasva rukoilemalla. 

#twaarna #twananlaskut #twoverbs 

 

T56: @jessepitkanen 23. syyskuuta 2013 

Kun ymmärrät kuinka sinua rakastetaan, vasta voit rakastaa muita ympärilläsi. 

#twaarna 
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T57: @jessepitkanen 23. syyskuuta 2013 

Jos HÄN on puolellani, KUKA vois olla minua vastaan!!? #twaarna 

 

T58: @UoleviHaapala 23. syyskuuta 2013 

@saijakaisa Jeesus teki minuun lävistyksen. Se sattui mutta teki minusta 

rohkeamman. En piittaa enää ihmisten tuomiosta.#twaarna 

 

T59: @JoviNuoret 24. syyskuuta 2013 

Jumala voi kääntää mahdottomaltakin näyttävät tilanteet mahdollisuuksiksi! 

#twaarna #jumala #mahdottomuus 

 

T60: @KorriMarkus 24. syyskuuta 2013 

#twaarna Jumala haluaa puhdistaa jokaisen luokseen tahtovan sovitusverellään. 

Tämä on maailman suurin lahja. Sinä voit sen saada omaksesi! 

 

T61: @KorriMarkus 24. syyskuuta 2013 

#twaarna Ihmisen sydän on kuin pölyinen huone. Kun laki lakaisee, ihminen on 

tukehtua. Evankeliumin vesi voi silti sitoa pölyn. 

 

T62: @LindgrenTuomo 24. syyskuuta 2013 

#twaarna Jeesus vapautti synnin orjuudesta, synnin rengiksi? 

 

T63: @jessepitkanen 24. syyskuuta 2013 

Anteliaisuus on tulosta menestyneestä sydämestä. #twaarna 

 

T64: @VilleKiiveri 24. syyskuuta 2013 

Uutta viiniä vanhoihin leileihin? Kun olet astunut kilvoittelun tielle, älä käänny 

takaisin! http://urly.fi/9zf  #twaarna #ortsaarna 

 

T65: @IlkkaKoivisto 25. syyskuuta 2013 

Jeesus täytti lain. Ihmisen tehtäväksi jäi täyttää maa. #twaarna 

 

T66: @TomHimanen 25. syyskuuta 2013 

"Ja te tulette tuntemaan deadlinen, ja deadline on tekevä teidät vapaiksi." 

(Örgh.13:37) 

#twaarna #deadline #perfektionismi #ont #raportti 

 

T67: @TLaunio 27. syyskuuta 2013 

"Tuohon aikaan Verohallinto määräsi, että kaikki #Bitcoin´isi on sinun 

verollepantava. #twaarna #raha #verotus  

http://vero.fi/fiFI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Virtuaalivaluuttoj 

en_tuloverotus(28450) 

 

T68: @jessepitkanen 27. syyskuuta 2013 

Jeesuksen seuraamisessa ei ole eläkettä eikä työttömyyttä. #twaarna 

 

T69: @jessepitkanen 27. syyskuuta 2013 

People of God invest into His kingdom. @r_svensson #hopetapahtuma #twaarna 
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T70: @JussiLaine 10. lokakuuta 2014   

Harmaan, kylmän ja kovan keskellä on kirkkautta, lämpöä ja pehmeää. Armoa ja 

rakkautta. Kristityn vapautta. #twaarna  

 
 

T71: @AnttiKupiainen 10. lokakuuta 2014   

Jeesushan puhuu kuin savolainen vääräleuka. Ota siitä sitten selvää. #Twaarna  

#kirkko #saarnanteko #kristitynvapaus #Jeesus 

 

T72: @TimoLiikanen 11. lokakuuta 2014   

Parhailla eväillä varustettuina Jumala lähettää meidät lastensa vapauteen, jossa 

 oikeus ja vanhurskaus voivat ehtymättä virrata. #twaarna 

 

T73: @MattiPerl 11. lokakuuta 2014   

#twaarna. Tämän pyhän viestiä ovat Vapaus, Lahjat, Ilo! Jotain siis ihan muuta, 

mitä uskosta usein puhutaan. Uusiutukaamme! Reippaasti! 

 

T74: @TheRevdArto 11. lokakuuta 2014   

Pyhän kasteen esittäminen nimenantotilaisuutena vie tilaa paljon tärkeämmältä: 

Jumala kutsuu nimeltä jokaista meitä omakseen. #twaarna 

 

T75: @TheRevdArto 11. lokakuuta 2014   

Vapaus ja vastuu kuuluvat yhteen ja antavat toisilleen oikean merkityksen. 

Vapaus ei merkitse mahdollisuutta tehdä mitä tahansa. #twaarna 

 

T76: @LoikkanenToivo 11. lokakuuta 2014   

Kirkon ja uskon pitäisi olla uusi leili, jossa uusi, raikas vapauden ja armon viini 

virtaa kuin vetten pauhina - ei vanha hapatus. #twaarna 

 

T77: @JanAhonen 11. lokakuuta 2014   

Usko ei saisi perustua omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten mielipiteiden 

varaan. Kristyn vapaus elää muutoksessa. #twaarna #viski 

 

T78: @TeuvoVRiikonen 12. lokakuuta 2014   

"Jeesuksen Kuristuksen nimessä" lausui ulkomaalainen radiossa. Toinen lauloi 

"hän aina vaanii luotujaan"!Jeesus tuli vapauttamaan! #twaarna 

 

T79: @IsaRuben 12. lokakuuta 2014   

Syysloma. Istun nojatuoliin ja nautin lasillisen rypälemehua. Pieni paasto olisi 

paikallaan. Jokohan pian päästään hääjuhlaan?#höpö'#twaarna 
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T80: @MeKongilaiset 12. lokakuuta 2014   

Mitä on kristityn #vapaus Mekongin alueella? Ei tarvitse kerätä #ansio ta, eikä 

#syntyä uudelleen. #twaarna 

 

T81: @vo1967 12. lokakuuta 2014   

Jeesus kehottaa järjen käyttöön - ei pidä tapojen takia rikkoa sitä mitä on 

#twaarna Mark.2:18-22 

http://evl.fi/Evkirja.nsf/ppFI?OpenPage&id=0077#IIvsk3 

 

T82: @KaiMattsson 12. lokakuuta 2014   

"Isät älkää kiihoittako lapsianne vihaan.." 

#twaarna #uskohyvaentekemiseen #seurakuntavaalit  

https://sites.google.com/site/srkvaki/ehdokkaat/mattsson-kai 

 

T83: @JanAhonen 12. lokakuuta 2014   

Jos kirkko ei uskalla kertoa mielipidettään, kyse ei ole, etteikö sillä olisi sitä, vaan 

siitä, ettei kirkolla ole rohkeutta. #twaarna 

T84: @mrepo 12. lokakuuta 2014   

Många röster i samhället ställer krav på dig. Kristus säger: Du är fri att vara den 

du är skapt till - fri att älska. #twaarna #twedikan 

 

T85: @pyhiinvaeltaja 12. lokakuuta 2014   

Miksi ette surmaa synnintekijää kuten VT kehottaa? — Rukoilen kyllä Isää 

päivittäin syntieni kukistumiseksi. #twaarna 

http://evl.fi/Evkirja.nsf/ppFI?OpenPage&id=0077#IIvsk3 

 

T86: @VirpiPau 12. lokakuuta 2014  

Päästetty vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista, sidottu totuuteen ja 

rakkauteen. Kristityn vapaus & vastuu. #twaarna 

 

T87: @Tapio_Luoma 12. lokakuuta 2014   

#twaarna Vapaus on aina altis tulkinnoille, jotka muuttavat sen vastakohdakseen. 

Avain kristityn vapauden oivaltamiseen on Kristus. 

 

T88: @PekkaKol 12. lokakuuta 2014   

Jeesuksen tuomat armon lahjat vapauttivat meidät vastuulla toimimaan niin, että 

maailmassa voisi olla turvallista ja iloista elää. #twaarna 

 

T89: @artokoykka 12. lokakuuta 2014   

Just sen takia tykkään luterilaisuudesta, ettei tarvita paastoja ja semmoisia, kun ei 

vain satu kiinnostamaan. #twaarna 

 

T90: @esamietti 12. lokakuuta 2014  

Se portti,  

jonka avainten  

luulemme hukkuneen,  

on auki.  

#twaarna 

#itsetuntemus 

 

 

http://evl.fi/Evkirja.nsf/ppFI?OpenPage&id=0077#IIvsk3
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T91: @heikkihilvo 12. lokakuuta 2014   

#twaarna Pälyillen lähdin Jeesuksen perään, mutta seura alkoi muuttaa rohkeaksi. 

Sain hengittää Hengen happea ja vapautua iloon. 

 

T792: @teemulaajasalo 12. lokakuuta 2014   

Jeesuksen toinen nimi ei ole Ahdistaja vaan Vapahtaja. #twaarna #kirkko 

#hienotekstitänään 

 
 

T93: @almgren_a 12. lokakuuta 2014   

Ihminen on vapaa ainoastaan sidottuna Kristukseen. Niin kuin kitarankieli 

kaikukopassa. #twaarna 

 

T94: @suonpaa 12. lokakuuta 2014   

Usko ei ole kovin hyvä laastari. Haava avautuu uudestaan, märkii entistä 

pahemmin. Usko on lääke. Minä käytän kipulääkkeenä. #twaarna 

 

T95: @sadbutraddude 12. lokakuuta 2014 

Ei Herra sinun hyvistä töistäsi mitään kostu. Mutta toiset ihmiset kylläkin. 

#twaarna 

 

T96: @karikanala 12. lokakuuta 2014   

"Uusi viini on laskettava uusiin leileihin." Jeesus ei katsellut taaksepäin, miksi 

meidänkään pitäisi. Sitä on vapaus, armo, usko. #twaarna 

 

T97: @heilep 12. lokakuuta 2014   

#twaarna Vapaus on sitä, että voi tulla sellaiseksi, kuin Jumala on itse kunkin 

luonut. 

 

T98: @jukina 12. lokakuuta 2014   

Jeesus vapautti meidät juutalaisten perinnäissäädöksistä, mutta olemme 

rakentaneet omat uudet kahleet. Kristus, armahda ja vapauta. #twaarna 

T99: @MattiHer 12. lokakuuta 2014   

Vapauteen Kristus teidät vapautti. Menkää siis älkääkä yrittäkö tehdä kirkosta 

näköistänne. #twaarna #uskohyväntekemiseen #seurakuntavaalit 

 

T100: @PPulakka 12. lokakuuta 2014   

Vapaus on sitä, että näemme toisemme arvokkaina, Jumalan luomina. Ei tuomion  

alaisena vaan rakkauden vastaanottajana. #twaarna 



106 

 

T101: @AnttiKupiainen 12. lokakuuta 2014   

Mitä enemmän selitämme, mitä vapaus on, sitä enemmän rajoitamme sitä. On 

vain yksi vapauttava suunta, johon katsoa: Kristus. #twaarna 

 

T102: @rikikuivalainen 12. lokakuuta 2014   

Jeesus vapautti meidät synnistä tekemään, mitä kristityn pitää tehdä. Luoja, anna 

meille voimaa keskittyä vain hyvän tekemiseen. #twaarna 

 

T103: @MariaMEklof 12. lokakuuta 2014   

Todellista kristityn vapautta on voida elää aidosti ja todesti omana itsenään, 

rakastettuna, vailla pelkoa hylätyksitulemisesta. #twaarna 

 

T104: @juho_n 13. lokakuuta 2014   

Kiitos. #twaarna 

 

T105: @Saijakaisa 13. lokakuuta 2014   

Mul on käyny just nii: vaate revennyt paikan vierestä. Aika ajoin fariseus. Aika 

aikaansa kutakin. Otan ohjenuoraksi rakkauden. #twaarna 

 

T106: @mcilampi 13. lokakuuta 2014    

“Mutta näin meillä on aina tehty” oli huono perustelu jo Jeesuksen aikaan. Vapaus 

 pakottaa ajattelemaan itse. #twaarna 

 

T107: @evl_dr  13. lokakuuta 2014 

#twaarna Olen nähnyt saman katseen monella ihmisellä ja myös peilistä: ylpeys – 

ehkä rumin katse koko maailmassa. 

 

T108: @sadbutraddude 14. lokakuuta 2014 

Olisi Herra kiva jos varjelisit lähimmäisiäni vajavaisuuksiltani. Kiitos. #twaarna 

 

T109: @Tapio_Luoma 26. syyskuuta 2015   

#twaarna Tekopyhyyden kahleisiin joutuu se, joka käyttää sääntöjä ja määräyksiä 

oman erinomaisuutensa korostamiseen. 

 

T110: @KaiMattsson 26. syyskuuta 2015 

"...before they call, I will answer; and while they are still speaking, I will hear.” 

#twaarna #promise #faith http://bible.com/100/isa.65.24.nasb 

 

T111: @TwiaTuomas 27. syyskuuta 2015 

Kysymykset ja epäily tuo lähemmäs Kristusta, pelko ja viha vie kauemmas 

#twaarna 

 

T112: @MonoKuoppala 27. syyskuuta 2015   

#yleinen (oman yhteisön) #mielipide ei ohita #Jumala'n tahoa siinä, mikä on 

oikein ja kohtuullista #twaarna 

 

T113: @artokoykka 27. syyskuuta 2015   

Niin mielelläni päästäisin Jeesusta vähän kirkkolain, -järjestyksen, 

jumalanpalvelusoppaiden ja taloushallinnon ohjeiden kimppuun. #twaarna 
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T114: @suonpaa 27. syyskuuta 2015   

Yritin luetella työtä kirkossa ohjaavat säännöt #twaarna'ksi. Ei riittänyt twiitissä 

tila eikä sapattina aika. 

 

T115: @MariaMEklof 27. syyskuuta 2015   

Kristityn vapaus 

on myös vastuu 

olla valo ja aurinko 

kaikille 

Ei pimeä tuomio, 

ei viha, 

ei ennakkoluulo 

Lempeää, kirkasta valoa 

#twaarna 

 

T116: @suonpaa 27. syyskuuta 2015   

Jeesus ymmärsi jumalansanaa. Jätti pois vanhentuneen, vastenmielisen. Osoitti  

tärkeän, sen mikä on oikein. #twaarna  

 
 

T117: @TeuvoVRiikonen 27. syyskuuta 2015  

Ihminen on taitava muuttamaan, tulkitsemaan ja vaihtamaan mielipidettä! 

Tarkkana saa vain olla, ettei Jeesus syytä tekopyhäksi. #twaarna 

T118: @RemoRonkainen 27. syyskuuta  2015 

Jeesus kutsuu tekopyhyydestä aitouteen, ihmisen säännöistä Jumalan tahdon 

noudattamiseen, pelosta rakkauteen. #twaarna 

 

T119: @VViljam 27. syyskuuta 2015   

Vapaus itsessään pelottaa välillä yhtä paljon kuin ajatus sen menettämisestä. 

Todellisessa vapaudessa ei ole enää pelkoa. #twaarna 

 

T120: @Kylvaja_74 27. syyskuuta  2015 

Voisiko Sananl. 27:19 nykysuomeksi mennä esim näin: "Selfiessä näet kasvosi, 

pakolaisessa näet sydämesi." Ei sijaa tekopyhyydelle. #twaarna 

 

T121: @LoikkanenToivo 27. syyskuuta 2015   

Uskossa kristitty on vapaa ja kaikkien herra, rakkaudessa hän on kaikkien  

alamainen ja orja (Luther). Vapauden rajana rakkaus. #twaarna 

 

T122: @jarkkohannunen 27. syyskuuta 2015  

18su"Kristityn vapaus"#twaarna Vapaaherra,ei ansioilla vaan armosta."Me 

saimme totuutesi kirkkaana sanassa."#Runeberg 

http://evl.fi/Evkirja.nsf/keFI?OpenPage&dindex=20150927 

 



108 

T123: @Vantaankoskisrk 27. syyskuuta 2015   

Jumala asuu levossa ja ilossa. Ilman lepoa jätämme oman itsemme, Jumalan sekä 

lähimmäisemme helposti huomioimatta. #twaarna 

 

T124: @smjurva  27. syyskuuta 2015   

Kristityn vapaus on vapautta olla vihaamatta, vapautta rakastaa. #twaarna #vapaus 

#rakkaus #PH #hengenhedelmät #gal5 

 

T125: @rekolansrk 27. syyskuuta 2015  

Olet Jeesuksen ystävä. Ympärilläsi on Jeesuksen ystäviä. Miksi me kaikki 

Jeesuksen ystävät emme olisi myös ystäviä keskenämme? #twaarna 

 

T126: @JooSalmin 27. syyskuuta 2015    

"Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa" on mahtava kuva hänen  

toiminnastaan, persoonastaan ja julistuksestaan. #twaarna Mark 2:23 

 

T127: @AnttiKupiainen 27. syyskuuta 2015   

Lupa on levätä ja olla välillä kuin ellun kana eikä aina tarvitse puskea töitä. Se on 

yhteinen etu. Näin sanotaan jo sanassa. #twaarna 

 

T128: @satuej  · 27. syyskuuta 2015  

Vapaus ei ole oikeus, vaan velvollisuus. #twaarna #sananvapaus #vihapuhe 

#uskonnonvapaus #vapaus #oikeus #velvollisuus 

 

T129: @VilleNiittynen  · 27. syyskuuta 2015   

Kristityn vapaus ei ole vapautta maailmasta. #twaarna  

 
 

T130: @ArjaSavuoja 27. syyskuuta 2015 

Laki ja evankeliumi. Sitojaansa ei rakasta kukaan, vapauttajaansa rakastaa 

vapaaehtoisesti. #twaarna 

 

T131: @KalleElonheimo 28. syyskuuta 2015   

Kristus vapautti meidät rakastamaan lähimmäisiämme. Ehdoitta. Myös kun se ei 

palvele oman ryhmämme toiveita, odotuksia ja tarpeita. #twaarna 

 

T132: @evl_dr  28. syyskuuta 2015 

#twaarna Populismi ja itsekritiikittömyys - paita ja peppu. #eduskunta #kirkko 

 

T133: @VesaNuorva 28. syyskuuta 2015 

Kuka on maahanmuuttaja? Kaikki olemme. "...kunnes tulet maaksi jälleen, sillä 

siitä sinut on otettu." 1. Moos. 3:19. #twaarna 
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Liite 2. Twaarnaajille lähetetty tutkimuskysely.  
Toteutettu e-lomakkeella marraskuussa 2015. 

Tämä on Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielmaa varten tehty lomake, 
jonka tarkoituksena on kerätä twaarnaajilta informaatiota. 

  

Tutkielmassani kartoitan twaarna-ilmiön historiaa, tutkin ketkä twaarnaavat ja miksi, sekä tutkin 
twaarnojen sisältöä. Näiden kolmen kysymyksen metodiikat ja lähdeaineistot ovat erilaisia, eikä tä-
män kyselyn tuloksia yhdistetä varsinaisiin twaarnoihin. Tällä kyselylomakkeella kartoitan kysymyk-
siä ketkä twaarnaavat ja miksi twaarnataan. Puran vastauksia sisällönerittelyn ja -analyysin väli-
nein. 

Annettuja vastauksia käsitellään nimettömästi ja luottamuksellisesti. Tutkielmassa vastauksia käsi-
tellään niin, että yksittäset vastaukset eivät ole liitettävissä henkilöllisyyksiin. 

Salasana tähän kyselyyn on lähetetty noin sadalle aktiivisimmalle twaarnaajalle. Ethän levitä pää-
sykoodia eteenpäin ja vastaathan vain kerran!  
 
Tutkielman tekijänä toimii Matti Hernesaho (hernesaho@iki.fi, 0505905478) ja ohjaajanani Johan 
Bastubacka (johan.bastubacka@helsinki.fi) 

Kiitos suuresti avustasi! 

KYSYMYKSET 

 

Ikä    - 

            0-25 

   26-35 

   36-45 

   46-55 

   56-65 

   yli 65 

 

Sukupuoli  - 

   nainen 

   mies 

   en halua kertoa tai määritellä 

 

Jos kuulut muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan tai kristilliseen seurakun-

taan kuin ev. lut. kirkkoon, kirjoita kirkkosi tai seurakuntasi nimi tähän. 

 

Oletko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan vihitty pappi? 

- 

Kyllä 

En 

 

Saarnaatko jumalanpalveluksessa? (Mikä tahansa uskontokunta lasketaan) 

- 

Saarnaan jumalanpalveluksessa vähintään 20 kertaa vuodessa 

Saarnaan jumalanpalveluksessa 5-19 kertaa vuodessa 

Saarnaan jumalanpalveluksessa 1-4 kertaa vuodessa 

Olen saarnannut jumalanpalveluksessa joskus 

En ole saarnannut jumalanpalveluksessa 

 

mailto:hernesaho@iki.fi
mailto:johan.bastubacka@helsinki.fi
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Miellätkö twaarnaamisen osaksi työtäsi? 

- 

Kyllä 

Jossain määrin 

En 

 

Miksi twaarnaat? Kerro motiiveistasi omin sanoin. Vastauksen mitta on va-

paa. (Käsittelen vastauksia niin, että yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa gra-

dusta.) 

 

Millaiselle yleisölle twaarnaat? Keiden uskot lukevan twaarnojasi? Keiden 

toivoisit lukevan twaarnojasi? Voit pohdiskella vapaasti. 


