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1. Johdanto 
 

Ensin oli toivo, valo, uusi alku. Yhtäkkiä sitä seurasi pimeämpi pimeä, syvempi suru ja 

mustempi tie kuin koskaan olisi osannut odottaa. Elämän ääripäät samassa lyhyessä 

janassa. Kahden sanan käsittämätön kombinaatio: Lapseton äiti. 

Mutta siinä asuu toivo: Että saa olla surussaan näkyvä, että saa kuulua toisten joukkoon, 

että saa tuskalleen sanoja. Että yksinäisyys hellittää ja saa vierelleen rinnalle kulkijoita.
1 

 

Näin kommentoi psykoterapeutti Maaret Kallio Tyhjä syli -nimistä kirjaa ja tyhjän 

sylin surua. Kirjaa, johon on kuvattu ja haastateltu juuri kohtukuoleman kokeneita 

naisia. Naisia, jotka ovat kokeneet elämänsä oletettavasti suurimman surun ja 

pysäyttävimmän hetken. Surua, jota on kuvailtu elämän kipeimmäksi. Suuri osa 

ihmisistä kokee elämänsä aikana tyhjän sylin surua. Joka viides pari Suomessa 

kärsii tahattomasti lapsettomuudesta. Useat ihmiset menettävät lapsensa 

kohtukuolemalle, synnytykselle, itsemurhalle, sairauksille, 

raskaudenkeskeytykselle tai onnettomuuksille. Aihepiiri koskettaa tahattomasti 

lapsettomien ja lapsensa menettäneiden vanhempien lisäksi sisaruksia, 

isovanhempia, kummeja, tätejä, setiä, enoja, serkkuja, ystäviä ja muuta lähipiiriä 

useiden vuosien tai jopa vuosikymmenien ajan. Tyhjän sylin suru on monen 

ihmisen elämässä arkipäivää.  

Tyhjän sylin tematiikka on ollut enenevissä määrin esillä lehdistössä, 

blogeissa, television ajankohtaisohjelmissa ja uutisissa. Myös Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon2 asema kolmannen sektorin auttajana on ollut tapetilla 

valtakunnallisesti esimerkiksi Ylen keskusteluohjelmissa. Kenties tyhjän sylin 

surun esilläolo heijastelee sitä, että surua kokevilla on tarve tuoda julki omia 

kokemuksiaan. Tämän tutkielman valmistumisen aikana olen kiinnittänyt 

huomiota siihen, että yhteiskunnallisessa keskustelussa puhutaan jonkin verran 

esimerkiksi lapsensa menettäneistä. Kirkko on eräs taho, joka tarjoaa tukeaan 

tyhjää syliä sureville. Kirkko erottuu muista tahoista sanomallaan: Jumala on 

läsnä surussa sanassa ja sakramentissa. 

                                                 
1 Maaret Kallion blogi, 2015. 
2 Tästä eteenpäin käytän sanaa kirkko Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. 
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Kirkon tärkein toimintamuoto on jumalanpalvelus.3 Kirkon 

jumalanpalveluselämää on tutkittu erityisesti jumalanpalvelusuudistuksen 

näkökulmasta kohtalaisesti, mutta monet jumalanpalvelustutkimukset koskevat 

messukävijöiden tuntemuksia ja odotuksia. Myös jumalanpalvelusten 

sielunhoidollisuutta Suomessa on tutkittu vähän, erityisesti 

työntekijänäkökulmasta. Sielunhoidon professori Paavo Kettunen kirjoittaa, että 

esimerkiksi saarnan sielunhoidollisuutta ei ole tutkittu tai pohdittu, ja siihen on 

viitattu puhuttaessa yleisestä sielunhoidosta, joka puolestaan on jäänyt lähes 

unohduksiin maailmansotien jälkeen tapahtuneessa sielunhoidon kehityksessä.4 

Yleisen sielunhoidon tutkimusta ylipäänsä on tehty huomattavan vähän, ja 

tällaiset kommentit osoittavat, että sille on tarvetta.  

Tämä tutkimus tuo esiin jumalanpalvelusten sielunhoidollisuuden. 

Tutkielmani aiheena ovat Tyhjän sylin messut, jotka ovat suunnattuja tahattomasti 

lapsettomille, keskenmenon tai abortin kokeneille, lapsensa menettäneille ja 

heidän läheisilleen. Ensimmäinen Tyhjän sylin messu järjestettiin Porissa 1990-

luvulla.5 Tyhjän sylin messuja tai hartaushetkiä on pidetty eri puolella Suomea 

siitä lähtien.6 Tässä tutkimuksessa keskityn Tyhjän sylin messuihin ja niiden 

sielunhoidollisuuteen messuja toimittaneiden kirkon työntekijöiden näkökulmasta.  

Tutustuin Tyhjän sylin messuihin ensi kertaa keväällä 2014 Tampereen 

seurakuntien nettisivuilla. Termi oli minulle outo, joten kiinnostuin siitä ja aloin 

ottaa aiheesta selvää. Tämä messu erottui erityismessukentästä poikkeuksellisen 

kohderyhmänsä takia. Monet tapahtumat ovat lapsiperheille suunnattuja ja 

seurakunnissa työskentelee niin lastenohjaajia, varhaisnuorisotyönohjaajia kuin 

lapsityön pappejakin. Aloin selvittää tyhjän sylin surun taustoja ja huomasin, että 

lapsen kuolema ja lapsettomuus koskettavat Suomessakin tuhansia ihmisiä 

vuosittain. Myös media on huomioinut Tyhjän sylin messun. Niistä on kirjoitettu 

esimerkiksi Kouvolan sanomissa7 ja muissa sanomalehdissä.  

Päätin tehdä tutkimuksen Tyhjän sylin messuista, koska olen kiinnostunut 

sekä sielunhoidosta että liturgiikasta. Lisäksi haluan kasvattaa tietoisuutta näistä 

messuista. Tyhjän sylin messuja on järjestetty kolmella vuosikymmenellä, ne 

nousevat esiin monessa seurakunnassa ja kirkollisessa julkaisussa, mutta silti 

                                                 
3 Esim. Meidän kirkko, 2007; Osallistuva luterilaisuus, 2016. 
4 Kettunen 2013, 158. 
5 Hakala 2010, 5.  
6 Tyhjän sylin tilaisuudet ja muistelupaikat. 
7 Kouvolan sanomat 2015. 
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kaikki kirkon työntekijätkään eivät ole kuulleet niistä. Tutkimuksellani haluan 

tuoda ilmi myös sen, että kaikki perheet eivät ole lapsiperheitä ja että esimerkiksi 

seurakunnan viestinnällä voidaan vaikuttaa siihen, ketkä kaikki kokevat itsensä 

tervetulleiksi seurakunnan tapahtumiin. Tutkimusaiheen relevanssia lisää se, että 

käsitykseni mukaan seurakunnissa kehitellään jatkuvasti työtapoja ja tapahtumia, 

joilla voitaisiin tavoittaa enemmän ihmisiä, erityisesti niitä, jotka jäävät 

perinteisten työmuotojen ulkopuolelle.  

  

 

  



4 

2 Teoreettinen tausta  

2.1 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Aloitan teoreettisen taustan esittelyn määrittelemällä tutkimuksen kannalta 

keskeiset termit lyhyesti. Näitä termejä ovat sielunhoito, spiritualiteetti ja rituaali.    

Sielunhoito voidaan ymmärtää ja määritellä monin eri tavoin. Käsitteenä 

sielunhoidosta on puhuttu Suomessa ensimmäisen kerran 1800-luvun alussa, 

vaikka sielunhoitoa on tapahtunut jo paljon aiemmin.8 Sielunhoidon pohjana on 

ollut sekä Raamattu ja siellä esiintyvä kristittyjen keskinäinen huolenpito sekä 

myöhemmin Martti Lutherin yleisen pappeuden teologia.9 Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan kirkon piirissä tapahtuvaa sielunhoitoa, joten myös käsitteiden 

määrittelyssä teoreettisena taustana on ensisijaisesti suomalaista sielunhoidon 

tutkimusta.  

Sielunhoidoksi nimitetään professori Paavo Kettusen mukaan kirkkojen ja 

uskonnollisten yhteisöjen piirissä tapahtuvaa ihmisten auttamista, joka kohdistuu 

ihmisen mieleen ja psyykkiseen kokemustodellisuuteen.10 Sielunhoito voidaan 

jakaa erityiseen ja yleiseen sielunhoitoon, ja Kettusen määritelmä kattaa ne 

molemmat. Sekä protestanttinen että katolinen perinne erottavat erityisen ja 

yleisen sielunhoidon. Erityisellä sielunhoidolla tarkoitetaan perinteisesti yksilön 

sielunhoitoa esimerkiksi keskustelun avulla. Nykyään erityisen sielunhoidon 

piiriin kuuluvat myös erityistyömuodot, kuten perheneuvonta ja 

sairaalasielunhoito. Sielunhoidon erityistyömuodot ovat vaikuttaneet merkittävästi 

sielunhoidon kehittymiseen Suomessa. Yleinen sielunhoito puolestaan kattaa 

kaiken kirkon sielunhoitotyön, jonka keskiössä on ihmisistä huolehtiminen.11 

Nykyisellään Kettusen mukaan sielunhoito on kristillisessä kontekstissa 

käytännön toimintaa, auttamista ja huolenpitoa, jonka keskiössä on ihmisen 

kokonaisvaltainen tukeminen.12  

Hengellisestä ohjauksesta ja sen teorioista tunnettu Owe Wikström 

määrittelee sielunhoidon yksityisen keskustelun kautta ihmisen hengellisestä ja 

psyykkistä kehitystä kristillisen kirkon uskosta käsin tukevaksi.13 Tämä määritelmä 

poikkeaa esimerkiksi Paavo Kettusen sielunhoidon ymmärryksestä selvästi, sillä 

                                                 
8 Kettunen 2013, 26. 
9 Kettunen 2009, 25–26. 
10 Kettunen 2013, 16. 
11 Kettunen 2013, 18–28. 
12 Kettunen 2013, 17–18.  
13 Wikström 1998, 56. 
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se rajaa sielunhoidon tapahtuvan ainoastaan yksityisen keskustelun kautta. Toinen 

perinteinen sielunhoidon määritelmä suomalaisessa tutkimuksessa on Jouko 

Kiisken sielunhoitomalli. Kiisken mallissa sielunhoito hahmotetaan kolmion 

kautta, jossa keskiössä on seurakuntalaisen murhe tai taakka, ja kolmion kulmissa 

tuon taakan ympärillä ovat seurakuntalainen, sielunhoitaja ja Jumala.14  

Tässä tutkimuksessa viitekehyksenä sielunhoidosta käytetään Kettusen ja 

kirkon määritelmiä, sillä ne kattavat yleisen ja erityisen sielunhoidon. Muut 

esitellyt sielunhoidon käsitykset tuntuvat tämän tutkimuksen kannalta ohuilta, kun 

kysymys on myös ja erityisesti jumalanpalveluksessa tapahtuvasta yleisestä 

sielunhoidosta. Lisäksi Paavo Kettusen viimeisin sielunhoidon tutkimus on kirkon 

keskushallinnon pyynnöstä tehty, joten se on linjassa kirkon sielunhoidon 

näkemyksen kanssa. Kettusen lisäksi tässä tutkimuksessa käytetään sielunhoidosta 

kirkon määritelmää:  

    

 Sielunhoito on ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista hänen elämänsä kaikissa 

vaiheissa, ilossa ja surussa, sairaudessa ja terveydessä. Auttamisen, tukemisen ja 

lohduttamisen lähde on Jumalan rakkaus, joka sielunhoidossa välittyy usein 

vuorovaikutuksena, läsnäolona, kuunteluna, kunnioittamisena. Sielunhoidon arkinen 

väline on keskustelu, sen pyhiä välineitä ovat Jumalan sana ja ehtoollisen vietto.15 

 

Toinen tutkimuksen keskeinen termi on spiritualiteetti. Sanan juurena on 

latinankielinen sana spiritualitas, joka viittaa hengellisyyteen ja henkisyyteen.16 

Pääasiallisesti termiä käytetään kristinuskon piirissä. Tässä tutkimuksessa käsite 

määritellään Heikki Kotilan määritelmän avulla. Hänen mukaansa sanassa 

spiritualiteetti on kaksi ulottuvuutta:  

 

 1. Jokaisen ihmisen oma spiritualiteetti ja sen muotoutuminen  

 2. Kristinuskon piirin ulottuvuus, jossa käsite liittyy yhteiseen ja 

 traditionaaliseen hengellisen elämän harjoittamiseen  

 

Kotilan mukaan olennaista näissä ulottuvuuksissa kristinuskon näkökulmasta on 

Pyhän Hengen toiminta.17 Kotila kirjoittaa, että spiritualiteetista puhutaan usein 

rukouksen, mietiskelyn ja ihmisen sisäisen, yksilöllisen uskonnon harjoittamisen 

                                                 
14 Kiiski 2009, 10–11. 
15 Sielunhoito 2014. 
16 Komulainen 2007, 101. 
17 Kotila 2005, 195–196. 
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kohdalla. Kotilan määritelmän mukaan kristilliseen spiritualiteettiin kuuluvat 

kristityn oman kokemuksen lisäksi uskonnollisen yhteisön rituaalit.18 Alister E. 

McGrathin mukaan spiritualiteetti tarkoittaa laveasti määriteltynä kristillistä 

elämää.  

 Rituaali määritellään sanakirjassa uskonnolliseksi toimitukseksi, jolla on 

vakiintunut suoritustapa.19 Rituaalitutkimusta on tehty erityisesti uskontotieteen 

kentällä. Uskontotieteilijä Catherine Bellin mukaan uskonnollinen rituaali on 

sellainen toimintamalli, joka symboloi uskontoon liittyviä merkityksiä, ja jossa 

nämä merkitykset liittyvät myös johonkin konkreettiseen toimintaan. 

Uskonnollinen rituaalin erityispiirre on se, että rituaaliin ajatellaan liittyvän pyhän 

läsnäolo.20 Uskonnolliset rituaalit on perinteisesti nähty yhteisöllisinä, mutta 

rituaalitutkija Meredith McGuiren mukaan niissä on myös yksilöllinen ulottuvuus. 

Osallistuessaan rituaaliin yksilön saa vahvistusta omalle uskolleen.21 Rituaalien 

avulla uskonnollinen yhteisö toistaa sitä, mihin yhteisössä uskotaan. Rituaalit 

siirtävät perinnettä tuleville sukupolville ja ylläpitävät sitä kautta uskonnollisen 

yhteisön olemassaoloa.22  

Kristinuskossa keskeisiä rituaaleja ovat toimitukset kuten 

jumalanpalvelukset, häät, ristiäiset ja hautajaiset. Tässä tutkimuksessa käytän 

rituaalin määritelmää väljästi uskonnollisen toimituksen synonyymina, ja 

kristillisistä rituaaleista käsittelen erityisesti hautajaisrituaalia, joka painottuu 

Tyhjän sylin messun lailla suruun ja surevien ihmisten kohtaamiseen 

ammattilaisnäkökulmasta. Tässä tutkimuksessa myös Tyhjän sylin messu nähdään 

kristillisenä rituaalina, sillä se on jumalanpalvelus. Rituaalinäkökulmasta 

käsittelen Tyhjän sylin messuja myös hautajaisrituaalitutkimuksen avulla, sillä 

sekä hautajaiset että Tyhjän sylin messu ovat läheisen menetyksen aiheuttamaan 

suruun liittyviä rituaaleja.  

 

2.2 Tyhjä syli ja kirkko 

Ihmisten surussa myötäeläminen on kirkolle ja sen työntekijöille tuttua. Kirkon 

läsnäolon strategiassa linjataan, että henkisen hädän kasvaessa sielunhoidon tarve 

lisääntyy. Kirkko tukee elämän merkityksen etsintää. Ennen muuta se auttaa 

                                                 
18 Kotila 2005, 197–204. 
19 Kielitoimiston sanakirja, 2014. 
20 Bell 2005, 7833–7834. 
21 McGuire 2002, 197–198. 
22 McGuire 2002, 29–32, 51–52. 
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ihmisiä löytämään armollisen Jumalan.23 Samanlainen ajatus on myös Tyhjän 

sylin messujen järjestämisen taustalla. Kirkon sanastossa24 lukee Tyhjän sylin 

messuista seuraavalla tavalla:  

 

Tyhjän sylin messut on suunnattu tahattomasti lapsettomille tai lapsensa menettäneille 

ihmisille. Lapsettomuuteen liittyvä suru on usein kätkettyä. Messun tarkoituksena on antaa 

konkreettinen aika ja paikka surun käsittelylle ja lohdun saamiselle. Messuja ja muita 

hengellisiä tyhjän sylin tilaisuuksia on järjestetty eri puolilla Suomea 1990-luvulta alkaen. 

Messuissa on musiikkia ja hiljaisuutta. Messuja järjestetään yhteistyössä lapsettomien 

yhdistys Simpukka ry:n kanssa. 

 

Tyhjän sylin suru ei ole kirkolle tuntematonta tai merkityksetöntä. Kirkon piirissä 

on käytetty useita puheenvuoroja tyhjän sylin suruun liittyen. Arkkipiispa Jukka 

Paarma perusteli kirkolliskokouksen avajaispuheessaan vuonna 2005 Tyhjän sylin 

messujen tarpeellisuutta: 

 

Elämä ei suo kaikille lapsia. Joidenkin osana on lapsettomuus. Se on monille kipeä asia. 

Tyhjän sylin messut ovat riipaisevia, mutta ne ovat samalla osoitus, kuinka kirkko tahtoo 

tukea myös lapsettomiksi jääneitä ja etsiä muitakin auttamis- ja tukemismahdollisuuksia. –

Kirkossa, jossa voimakkaasti korostamme perheen merkitystä ja sen hoitamisen tärkeyttä, 

on muistettava myös yksinäisten ja lapsettomien osa. Niin sinkut kuin lapsettomat parit 

ovat yhtä lailla kirkon tuen tarvitsijoita, jotta heidänkin kotinsa voisi olla kasvun paikka. 

 

Paarman puheenvuoron lisäksi kirkolliset lehdet ovat viime vuosien ajan 

kirjoittaneet aktiivisesti Tyhjän sylin messuista. Esimerkiksi Seurakuntalainen-

lehdessä kirjoitetaan lapsettomuuden aiheuttamasta hengellisestä kriisistä25, 

Helsingin seurakuntien Kirkko & Kaupunki-lehdessä lapsettomuuden surusta26 ja 

Tampereen seurakuntien Silta-lehdessä27 on hartauspuhe lapsensa menettäneille. 

Tyhjän sylin aiheuttama suru on säännöllisesti esillä kirkon ja seurakuntien 

julkaisuissa. Hämeenlinnan seurakuntien internetsivustolla kasvatustyön pappi 

Katariina Sorsa kertoo Tyhjän sylin messuista ja kuvailee niiden tarvetta sanoen, 

että suru lapsen menetyksestä ja vastaavasti toteutumaton toive lapsesta voi olla 

niin suuri, että se ei jätä tilaa muulle elämälle ja ajatuksille.28 

                                                 
23 Läsnäolon kirkko, 2002.  
24 Kirkon sanasto: Tyhjän sylin messu.  
25 Seurakuntalainen 2015.  
26 Lapsettomuuden suru 2013. 
27 Lapsensa menettäneelle 2014.  
28 Hämeenlinnan seurakunnat 2016. 
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Hanna Hakala on tehnyt Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönään 

vuonna 2010 yhdessä Lapsettomien yhdistys Simpukan ry:n kanssa kaavat Tyhjän 

sylin messulle ja hartaudelle. Ne on tehty kirkon jumalanpalvelusoppaan 

viikkomessun kaavaa mukaillen.29 Kaavat ovat kaikkien seurakuntien vapaassa 

käytössä Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n internetsivulla ja myös idea niiden 

tekemiseen on tullut Simpukka ry:ltä. Kaavojen ohella sivustolta löytyy myös 

Hakalan tekemä ohjevihkonen Tyhjän sylin hartauden tai messun toimittajalle, 

jossa kiinnitetään huomiota messun käytännön järjestelyihin ja työntekijöiden 

perehdyttämiseen messuun.30 Tyhjän sylin messuja järjestetään tällä hetkellä noin 

viidessätoista seurakunnassa ympäri Suomea.31 

  

2.3 Tyhjän syli ja spiritualiteetti 
Tahaton lapsettomuus 

Tyhjän sylin messun yksi kohderyhmä on tahattomasti lapsettomat. Tahattomalla 

lapsettomuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ei voi saada lasta, vaikka 

niin haluaisi. Tahattomasta lapsettomuudesta puhutaan silloin, kun ihminen ei voi 

hedelmöittyä tai hedelmöittää vuoden kestäneen säännöllisen sukupuolisuhteen 

aikana. Tahattomasta lapsettomuudesta on kyse myös silloin, kun 

hedelmöittyminen tapahtuu, mutta nainen ei voi synnyttää elävää lasta.32 

Hedelmällisyyteen ja fysiologiaan liittyviä syitä tahattomaan lapsettomuuteen 

voivat ovat esimerkiksi naisen hormonaaliset häiriöt tai miehillä kivesten 

toimintahäiriöt.33 Sosiaalinen syy tahattomaan lapsettomuuteen voi puolestaan 

olla esimerkiksi se, ettei lasta toivova henkilö ole löytänyt kumppania, jonka 

kanssa lapsen voisi saada. Näin voi olla esimerkiksi yksinelävien ja 

homoseksuaalien kohdalla. Homoseksuaalisissa suhteissa eläville syy 

lapsettomuuteen on paitsi sosiaalinen myös biologinen. Jopa joka viides pari on 

ainakin jossain elämänvaiheessa tahattomasti lapseton.34 Suomessa tahattomasti 

lapsettomia pareja on noin 60 00035 ja lääketieteellisiin hedelmöityshoitoihin 

hakeutuu vuosittain noin 3000 paria.36  

                                                 
29 Hakala 2010, 15. 
30 Tyhjän sylin tilaisuudet ja muistelupaikat, 2015. 
31 Tyhjän sylin messuja 2016. 
32 Simpukka 2011, 12. 
33 Salzer 1994, 22–23. 
34 Tulppala 2002, 531; Pruuki 2006, 49. 
35 Pruuki & al 2015, 8.  
36 Tietoa lapsettomuudesta 2015. 
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Judith Stigger on tutkinut lapsettomuuden ja spiritualiteetin suhdetta. Hänen 

tutkimustuloksensa on se, että kristityt kokevat, että lapsettomuus liittyy vahvasti 

heidän jumalakuvaansa. Tahattomasti lapseton kristitty voi kokea 

lapsettomuutensa viestinä Jumalalta, rangaistuksena synnistä tai Jumalan tekona, 

jota ei voi ymmärtää inhimillisellä järjellä.37 Tahattomasti lapsettomien 

sielunhoidossa tulee terapeutti-perheneuvoja Heli Pruukin mukaan huomioida se, 

että suru on usein sisäänpäin kääntynyttä ja privatisoitunutta, ja sen takia useat 

lapsettomat jäävät ilman tukea. Tästä näkökulmasta käsin Tyhjän sylin messu on 

hyvä mahdollisuus tahattomasti lapsettoman sielunhoidolle, koska siihen ei sisälly 

välttämätöntä keskustelua tai surun sanoittamista, vaan messu voi toimia tukena 

sellaisellekin henkilölle, joka ei halua tai ei ole valmis keskustelemaan surustaan. 

Heli Pruuki korostaa myös, että suru vaikuttaa hyvin merkittävästi ja 

kokonaisvaltaisesti elämään.38 

Tahattoman lapsettomuuden vaikutuksia spiritualiteettiin on tutkittu vähän. 

Terapeutti Linda P. Salzer kuitenkin kirjoittaa, että tahaton lapsettomuus kriisinä 

voi olla hengellinen ja vaikuttaa vahvasti spiritualiteettiin. Tahattomasti 

lapsettomalle on tyypillistä esimerkiksi pohtia, että lapsettomuus on Jumalan 

rangaistus synnistä. Hän voi nähdä lapsettomuuden Jumalan viestinä tai Jumalan 

suorana tekona.39 Salzerin mukaan ihmisen jumalakäsityksellä on suuri merkitys 

siihen, miten ihminen näkee itsensä ja kohtaa lapsettomuutensa. Tahattomasti 

lapsettomalle voi olla todella vaikeaa sovittaa yhteen lapsettomuutta ja käsitystä 

hyvästä Jumalasta.40 Tahattomasti lapseton voi alkaa epäillä Jumalan 

olemassaoloa. Salzer kirjoittaa, että suhde uskontoon voi aktivoitua tai 

passivoitua.41 

Lapsensa menettäminen 

Toinen Tyhjän sylin messujen kohderyhmä ovat lapsensa menettäneet. Tyhjän 

sylin messun kontekstissa lapsen menettäminen voi tarkoittaa keskenmenoa, 

raskauden keskeytystä, kuolleen lapsen syntymää tai lapsen kuolemaa.42 Tilastot 

lapsen menettämisestä ovat moninaiset. Vuonna 2012 Suomessa kuoli 519 alle 

20-vuotiasta ihmistä. Suurin osa heistä, 30 henkilöä, oli joko kohtuunkuolleita tai 

                                                 
37 Stigger 1983. 
38 Pruuki 2006, 75–78. 
39 Salzer 1994, 194–195. 
40 Pruuki 2006, 77. 
41 Salzer 1994, 197. 
42 Kouvolan sanomat 2015. 
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ensimmäisen ikävuotensa aikana kuolleita lapsia.43 Lapsen menettämisen käsite 

pitää sisällään myös raskaudenkeskeytykset eli abortit. Suomessa tehtiin 10120 

raskaudenkeskeytystä vuonna 2013.44 Tilastoissa lapsen menettäminen näkyy 

alaikäisten kuolematilastoissa, mutta menetetty lapsi voi olla minkä ikäinen 

tahansa. Menetetty lapsi voi olla vanhempikin kuin 20–vuotias. Tässä 

tutkimuksessa käsitettä lapsi peilataan suhteessa vanhempiinsa, ei niinkään iän 

näkökulmasta. Kuollutta lasta surevien ihmisten määrä ei mahdu tilastoihin – 

menetettyä lasta jäävät usein kaipaamaan vanhemmat, isovanhemmat, kummit, 

sisarukset, muut sukulaiset ja läheiset.  

Lapsen kuolemalla on vanhemman spiritualiteettiin suuri merkitys.45 Lapsen 

menettämisen ja spiritualiteetin suhdetta tutkineen Harri Koskelan mukaan 

vanhempien keskeiset spiritualiteetin muutokset kohdistuivat rukoilemiseen, 

seurakunnalliseen aktiivisuuteen sekä Raamattuun suhtautumiseen. Muutosta 

tapahtui sekä aktiiviseen että passiiviseen suuntaan.46 Koskelan kanssa 

samankaltaisia tuloksia on saanut väitöskirjassaan lääketieteen tohtori Hilkka 

Laakso, joka tutki äidin surua alle kouluikäisen lapsen kuoleman jälkeen. 

Hänenkin mukaansa lapsen kuolema voi vaikuttaa vanhemman uskoon joko 

vahvistavasti tai etäännyttävästi. Myös Laakson tutkimuksessa monet lapsensa 

menettäneet äidit kertovat olleensa vihaisia Jumalalle, mutta uskovansa siihen, 

että lapsi on Taivaassa.47 Eniten lapsen menettäminen muuttaa Harri Koskelan 

tutkimuksen mukaan vanhemman identiteettiä, ja aiheuttaa kielteisiä tunteita 

Jumalaa kohtaan.48 Yli kolmasosa tutkimuksessa aineistona käytettyjen kirjeiden 

kirjoittajista oli kirjoittanut asenteistaan Jumalaa kohtaan, ja useimmiten kirjeissä 

vihan kohteena oli Jumala.49 Anna Liisa Aho on väitellyt lääketieteen tohtoriksi 

aiheesta Isän suru lapsen kuoleman jälkeen. Ahon tutkimuksessa seurakunnista 

puhutaan vertaistuen antajina erityisesti sururyhmien kautta. Sururyhmät ovat 

Ahon mukaan mahdollistaneet hengellisten kysymyksien käsittelyn ja lapsen 

elämän tarkoituksen etsimisen. Ahon tutkimuksessa todetaan sama kuin Koskelan 

ja Laakson tutkimuksissa: lapsen kuolemalla on vahvistava tai lamaannuttava 

vaikutus vanhempien hengellisyyteen. Kuitenkin vain pieni osa tutkimukseen 

                                                 
43 Suomen virallinen tilasto 2015, kuolleet. 
44 Suomen virallinen tilasto 2015, raskaudenkeskeytykset. 
45 Grönroos 2013, 8. 
46 Koskela 2009, 221. 
47 Laakso 2000, 101–102. 
48 Koskela 2009, 219. 
49 Koskela 2009, 122–124. 
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osallistuneista kokee, että olisi saanut merkittävää tukea seurakunnan 

työntekijöiltä.50 

Sekä tahaton lapsettomuus että lapsen menettäminen aiheuttavat ihmisille 

suurta kärsimystä ja selvää on, että kärsimyksellä on myös hengellinen 

ulottuvuus.51 Kristinuskon kontekstissa ihminen voi kokea esimerkiksi olevansa 

Jumalan unohtama, eikä tunne Jumalan läsnäoloa elämässään.52 Tästä voidaan 

päätellä, että lapsensa menettäneiden sielunhoito on tarpeellista ja tärkeää. Lapsen 

menettäneiden sielunhoitoon kuuluu myös abortin tehneiden sielunhoito. Vaikka 

abortti on usein vapaavalintainen toimenpide, myös se saattaa aiheuttaa suurta 

surua, joka on samankaltaista kuin muukin menetyksen jälkeinen suru. Sureminen 

alkaa jo aborttipäätöksen tekemisestä. Suremiseen liittyvät usein myös 

syyllisyyden tunteet.53 Evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat ottaneet kantaa 

sekä hedelmöityshoitoihin että aborttiin teoksessaan Rakkauden lahja. 

Kumpaankaan ei ole annettu täysin ehdotonta ja kielteistä kantaa, ja piispat 

korostavat, että lapsettomuudesta kärsiviä ja abortin läpikäyneitä on tuettava 

kaikin keinoin.54 

 

2.4 Erityismessut osana kirkon jumalanpalveluselämää 

Erityismessulla tarkoitetaan tietylle kohderyhmälle tarkoitettua messua.55 

Erityismessulla tarkoitetaan myös johonkin erityiseen tilanteeseen suunniteltua 

messua.56 Suomessa 1960–luvulla kaivattiin messua, joka ei olisi niin 

korkeakirkollinen, ja tällaisia messuja alkoi vähitellen syntyä.57 Saksassa 1950– ja 

1960–luvuilla jumalanpalvelukset saivat osakseen kritiikkiä, koska ne olivat 

kritisoijien mielestä monologeja ja yhden ihmisen esityksiä, ja siihen haluttiin 

muutosta. Suomessa alettiin toivoa, että messuissa ja niiden valmistelussa 

alettaisiin käyttää työryhmiä, jotka koostuisivat maallikoista kuten Saksassa. 

Saksassa uusimuotoisten messujen erityispiirre oli se, että yhdessä organisointi ja 

jumalanpalvelusten tekeminen ovat messujen kantava voima. Näissä Saksan 

uusimuotoisissa messuissa papilla ei ollut myöskään erityistä, johtavaa roolia. 

                                                 
50 Aho 2010, 15, 20, 23–26.  
51 Erjanti & Paunonen-Ilmonen 2004, 102. 
52 Zylla 2012, 115. 
53 Poijula 2002, 171–172. 
54 Rakkauden lahja 2008, 97. 
55 Esim. Kauppinen 1992, 7. 
56 Toivio 2005, 35. 
57 Toivio 2005, 37. 
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Papin tehtävä oli tuoda ryhmään teologinen osaamisensa. Saksan ajatusmalli levisi 

nopeasti maasta toiseen, myös Suomeen. Seurakuntalaiset ympäri Suomea 

tahtoivat mahdollisuuden vaikuttaa messun toteutukseen ja kulkuun.58 

Ensimmäinen merkittävä uusimuotoinen jumalanpalvelus Voiko sen sanoa 

toisinkin järjestettiin Suomessa vuonna 1966.59 Samoihin aikoihin Suomessa 

syntyi hengellinen nuorisomusiikki, ja erityisesti nuoret alkoivat toivoa messua, 

jossa he voisivat tuoda omaa kokemusta uskostaan esiin musiikin avulla. 1960-

luvulla järjestettiinkin kolme erityisesti nuorille suunnattua messua.60 Vuosi 1988 

oli kuitenkin merkittävin uusimuotoisten jumalanpalvelusten vuosi. Silloin saivat 

alkunsa monet, erilaiset evankelis-luterilaisen kirkon messut, ja messujen 

toteuttajat ottivat vaikutteita muista messuista. Tuohon aikaan syntyivät 

esimerkiksi Kansanmessu ja Tuomasmessu.61 Tuomasmessujen aloittamista 

pidetään edelleen erityismessujen järjestämisen lähtölaukauksena. 

Tuomasmessussa voitiin toteuttaa nuorten toiveet siitä, että jumalanpalveluksissa 

voisi soittaa muillakin soittimilla kuin uruilla. Taizé-liikkeen yleistymisellä oli 

myös suuri vaikutus erityismessujen, erityisesti Tuomasmessun syntyyn. Juuri 

Tuomasmessuun otettiin piirteitä Taizé-jumalanpalveluksista: rukousjaksot, 

mietiskely ja meditatiivinen musiikki. Taizé-liikkeen hengessä Tuomasmessussa 

alkoi näkyä joidenkin suomalaisten kaipaama ekumeenisuus ja 

monikulttuurisuus.62 Tuomasmessua on pidetty erityismessujen esimerkkinä63, 

sillä se on levinnyt Helsingistä jopa ulkomaille asti ja kerää edelleen viikoittain 

satoja osallistujia pelkästään pääkaupunkiseudulla.64  

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa jumalanpalvelusuudistus aloitettiin 

vuonna 1988 – yhtä aikaa monien erityismessujen syntymisen kanssa – ja se tuli 

voimaan vuonna 2000. Jumalanpalvelusuudistuksella haluttiin antaa messuissa 

enemmän tilaa esimerkiksi seurakuntalaisille, monimuotoiselle musiikille ja 

keskinäiselle yhteydelle.65 Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli tavoittaa 

seurakunnan yhteyteen ja jumalanpalveluksiin niistä vieraantuneita 

seurakuntalaisia.66 Kuten jo 1960–luvun Saksassa, erityismessun käsite pitää 

                                                 
58 Kauppinen 1992, 8; Toivio 2004, 45–46, 67. 
59 Toivio 2005, 15. 
60 Toivio 2005, 97–99. 
61 Toivio 2004, 45–46, 201, 245. 
62

 Tuomasmessu 1993, 14; Toivio 2004, 72, 105, 116.  
63 Mäkeläinen 2007, 4, 7; Toivio 2005, 254. 
64 Mikä Tuomasmessu on? 
65 Toivio 2005, 90–92. 
66 Kirkkokäsikirja 2000. 
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edelleen sisällään ymmärryksen seurakuntalaisina messun keskeisinä toimijoina.67 

Vain muutama vuosi Tuomasmessun ja muiden erityismessujen synnyn jälkeen 

alettiin järjestää myös Tyhjän sylin messuja.  

Pääjumalanpalveluskäynnit ovat vähentyneet kirkossa merkittävästi. 

Esimerkiksi vuonna 2015 pääjumalanpalveluskäyntejä oli 3,2 miljoonaa, kun 

kymmenen vuotta aiemmin vuonna 2005 niitä oli 4,3 miljoonaa. Vuonna 2015 

muita jumalanpalveluskäyntejä oli 2,5 miljoonaa. Muihin jumalanpalveluksiin 

kuuluvat esimerkiksi viikkomessut ja erityismessut. 1990-luvulta alkaen 

erityismessujen tarjonta ja sitä myötä osallistujamäärät ovat kasvaneet 

huomattavasti: esimerkiksi kymmenen vuoden välillä 2005 – 2015 

erityismessujen määrä on noussut noin 5000:lla.68  

Useita erityismessuja on myös tutkittu erityisesti 1990–luvulla. Teologian 

tohtori Heikki Toivio mainitsee omassa väitöksessään esimerkiksi tutkimukset 

Tuomasmessusta, Matinmessusta, Kari Tikan Messusta, Afrikkalaisesta 

gospelmessusta, Kipujen messusta sekä Pyhän Sydämen kappelin messusta.69 

Viime vuosina erityisjumalanpalveluksia on tutkittu erityisesti vapaaehtoisen 

seurakuntalaisten näkökulmasta. Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi vuonna 

2015 valmistuneet pro gradut nuorten aikuisten messuyhteisöistä. Severi Laakso 

on tehnyt tutkimuksen Tampereen nuorten aikuisten Varikkomessusta70 ja Heini 

Kontiainen pääkaupunkiseudulla järjestettävistä Valon messuista.71 Nämä 

tutkimukset jättävät kuitenkin ulkopuolelle jumalanpalveluksen ja sielunhoidon 

keskinäisen linkittymän, joten tämän tutkimuksen on perusteltua keskittyä siihen.  

 
2.5 Sielunhoito jumalanpalveluksissa  

Sielunhoito on yksi kirkon perustehtävistä, kirkkolaissa sanotaan.72 Sen teologinen 

perusta on, että Jumala on tullut maailmaan ihmiseksi olemaan läsnä ihmisten 

todellisuudessa ja vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Tämän uskon tulisi 

Kettusen mukaan näkyä myös kirkon toiminnassa. Koska jumalanpalveluksia 

pidetään kirkon ja seurakuntien keskeisimpänä toimintana, tulisi sielunhoidon olla 

kokonaisvaltaisesti osa myös jumalanpalveluksia.73 Jumalanpalvelukset kuuluvat 

                                                 
67 Toivio 2005, 35–37. 
68 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2015, 55–57.  
69 Toivio 2005, 31. 
70 Laakso 2015. 
71 Kontiainen 2015. 
72 Kettunen 2013, 147. 
73 Kettunen 2913, 154. 
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yleisen sielunhoidon piiriin.74 Jumalanpalveluksessa sielunhoidon välineitä ovat 

raamatunluku, saarna sekä ehtoollisen vietto. Paavo Kettusen mukaan sielunhoitoa 

voi olla myös rukous, virsien laulaminen, musiikin kuuntelu ja Raamatun 

kuuleminen.75 Nämä ovat keskeisiä jumalanpalveluksen osia.  

 Jumalanpalvelus on ollut alkukristittyjen ajoilta asti kristittyjen elämään 

kiinteästi kuuluva osa.76 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kontekstissa 

puhuttaessa sielunhoidosta on tullut hieman merkittävämpi osa 

jumalanpalveluksia vuoden 1990–luvun jumalanpalvelusuudistuksesta lähtien. 

Sielunhoidon ja ripin mahdollisuus ennen tai jälkeen jumalanpalvelusta täytyy 

kirkkokäsikirjan mukaan taata. Paavo Kettunen kokee sielunhoidon toteutumisen 

nykyisellään kapeana kirkon jumalanpalveluksissa. 77 Kettunen kirjoittaa, että 

jumalanpalvelusta on messun lisäksi myös aika ennen messua ja aika sen jälkeen: 

silloin papin tulee olla tavoitettavissa ja valmiina kohtaamaan. Kettunen näkee 

tärkeänä myös kirkkokahvien käytännön, joka parhaimmillaan synnyttää 

yhteisöllisyyttä ja sielunhoidollista keskustelua. Nämä voidaan siis nähdä 

jumalanpalvelusten sielunhoidollisuutta tukevana tekijänä. 78 Heikki Kotila esittää 

teoksessaan Liturgian lähteillä näkemyksen, että liturgia synnyttää diakoniaa, ja 

diakonisen ulottuvuuden tulee olla läsnä kirkon jumalanpalveluselämässä. Kotila 

puhuu diakonisesta liturgiasta, missä seurakunta itse elää aidosti yhteisönä.79 

  Kirkkoon hakeudutaan erityisesti niissä elämäntilanteissa, joissa suru 

koskettaa ja kaivataan lohdutusta. Monet kirkossa kävijät toivovat 

jumalanpalveluksen hoitavan joko itseään tai jumalasuhdettaan. Eniten messun 

sielunhoidollisuuden odotus näkyy siinä, että kirkkoon tulleet ihmiset odottavat 

jumalanpalvelukselta hiljentymistä, rauhoittumista ja kiireettömyyttä. Suurin syy 

sille, miksi jumalanpalveluksiin tullaan, on rauhoittumisen kaipuu.80 Liturgiikan 

asiantuntija ja käytännöllisen teologian emeritusprofessori Heikki Kotila 

kirjoittaa, että seurakuntalaiset tulevat jumalanpalvelukseen saamaan lohtua ja 

vahvistusta.81 

Jumalanpalvelusoppaan Palvelkaa Herraa iloiten mukaan 

sielunhoidollisuuden tulee ilmentyä kaikissa jumalanpalveluksissa saarnassa. Sen 

                                                 
74 Kettunen 2013, 148. 
75 Kettunen 2013, 48. 
76 Kotila 2004, 15. 
77 Kettunen 2013, 154. 
78 Kettunen 2013, 158–159. 
79 Kotila, 41–44. 
80 Niemelä & Leinonen 2012, 13, 21–22.  
81 Kotila 2004, 37.  
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tehtävä on lohduttaa sekä tuoda kuulijalleen rauhaa, armoa ja toivoa. 

Sielunhoidollista ja opillista ulottuvuutta ei voida erottaa toisistaan. Saarnaa 

suunnitellessa tulee jumalanpalvelusoppaan mukaan huomioida saarnatekstin 

tarjoamat sielunhoidolliset näkökulmat.82 Yliopistolehtori Esko Ryökkään 

mukaan käytännöllisen teologian osa-alueet sielunhoito ja homiletiikka ovat 

nykyään aiempaa vahvemmin kytköksissä keskenään ja tukevat toisiaan.83 

Suomalaisessa teologiassa ja evankelis-luterilaisessa kirkossa saarnan erityiseen 

sielunhoidollisuuteen ei ole kiinnitetty yhtä paljon huomiota kuin vaikkapa Keski-

Euroopassa ja muissa protestanttisissa kirkoissa. Esimerkiksi saksalaiset teologit 

kuten Dietrich Stollberg ja Wilfried Engemann ovat kirjoittaneet saarnan 

sielunhoidollisuudesta. Paavo Kettunen kokoavasti toteaa, että sielunhoidolliseen 

saarnaan kuuluu sekä lohdutus että ihmisten perimmäisten kysymysten 

kohtaaminen. Kettusen mukaan sielunhoidollinen saarna onnistuu toteuttamaan 

sielunhoidollisen keskustelun peruselementit kuten hyväksymisen ja kohtaamisen. 

Sielunhoidollisesti onnistuneen saarnan pitämiseen saarnaajan tarvitsee nähdä 

vaivaa.84 

 Paavo Kettusen mukaan sielunhoito voidaan huomioida saarnan lisäksi 

esirukouksessa erityisesti niin, että rukoillaan ihmisten kanssa.85 Heikki Kotilan 

mukaan jumalanpalvelus tuntuu henkilökohtaisesti merkittävämmältä, kun 

rukoukset nousevat ihmisten kokemuksista ja elämästä. Hänen mukaansa koko 

ihmisen elämän kirjon, niin ikävän ja ahdistuksen kuin toivonkin, tulee olla esillä 

jumalanpalveluksessa.86 

 

2.6 Rituaalit surussa   

Elaine J. Ramshaw on tutkinut postmoderneja hautajaisrituaaleja ja laajemmin 

kuoleman suremista postmodernina aikana. Ramshawn mukaan kuoleman jälkeen 

olisi hyvä keskittyä yksinkertaisiin, kauniisiin ja perinteisiin rituaaleihin, vaikka 

ne saattaisivatkin tuntua postmodernia individualismia korostavana aikana 

rajoittavilta. Hän argumentoi, että suremisessa usein tutut musiikkivalinnat, sanat, 

symbolit ja rituaalit ovat tärkeitä. Perinteiset tavat antavat surevalle ihmiselle 

tuttuuden ja pysyvyyden tunteen. Erityisesti pian kuoleman jälkeen tapahtuvat 

                                                 
82 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 92, 94. 
83 Ryökäs 2011, 169.  
84 Kettunen 2013, 160–162. 
85 Kettunen 2016, 157–161. 
86 Kotila 2004, 37.  
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rituaalit voivat auttaa surevia omaisia ikään kuin antamalla luvan surra ja tuntea, 

että voi tehdä surutyötä turvallisesti. Ramshawn mukaan yksi tapa on surun 

personoiminen aistien avulla: sureva omainen voi esimerkiksi koskea johonkin 

kuolleen läheisensä tavaraan tai tehdä edesmenneen läheisensä lempiruokaa, jonka 

tuoksu muistuttaa hänestä. Konkretia auttaa ymmärtämään läheisen kuoleman 

todellisuuden.87 

Elaine J. Ramshaw korostaa musiikin merkitystä suremisessa ja sanoo, että 

monenlaiset surutyötä tekevien ihmisten tunteet voidaan kohdata musiikin avulla. 

Musiikki voi Ramshawn mukaan auttaa sanoittamaan surevien ihmisten tunteita ja 

parhaimmillaan musiikki voi auttaa surussa eteenpäin pääsemisessä. Musiikki voi 

olla myös iloista, ja siten herättää onnellisia muistoja ja kiitollisuutta yhdessä 

eletyistä hetkistä. Ramshaw sanoo, että kuoleman jälkeisissä rituaaleissa olisi 

hyvä huomioida omaisten toiveet siitä, mikä heille on merkityksellistä. Ramshaw 

puolustaa myös vahvasti symboliikan ja luovuuden käyttämistä rituaaleissa: 

kirjoittamista, piirtämistä, soittamista tai mitä tahansa ihmistä henkilökohtaisesti 

voimaannuttavaa ja merkityksellistä.88 

Ann Dent on tutkinut lapsen kuolemaan liittyvää surua ja siihen liittyviä 

rituaaleja. Hän kirjoittaa, että ammattilaistenkin on vaikeaa tarjota tukeaan 

sureville vanhemmille, erityisesti jos lapsen kuolema ei ole ollut ennalta tiedossa 

esimerkiksi sairauden vuoksi. Dent korostaa, että lapsen kuollessa sekä 

vanhemmilla, ja ennalta tiedettävissä kuolemissa myös lapsella, on hengellisiä 

tarpeita. Jokaisen yksilön kohdalla hengelliset tarpeet riippuvat yksilön omasta 

uskonnollisuudesta, mutta yhtä kaikki jokaisella on oikeus saada hengellistä apua 

niin halutessaan. Erityisesti Dent korostaa papin tärkeyttä moniammatillisen 

saattohoitotiimin jäsenenä. Rituaaleista Dent tähdentää hautajaisrituaalin tärkeyttä 

perheelle ja muille läheisille. Hautajaisrituaalin tärkeydestä puhuessaan Dent 

sanoo, että papin tehtävä on tukea niin kuolleen lapsen vanhempia kuin sisaruksia. 

Suremisesta yleisesti Dent sanoo, että perheet ansaitsevat ja tarvitsevat parasta 

mahdollista tukea.89 Dentin ohjeita ja näkemyksiä kuolleen lapsen ja vanhempien 

surusta voidaan soveltaa myös Tyhjän sylin messuun. Tyhjän sylin messu on 

suremisen rituaali, jossa seurakunnan työntekijät ovat läsnä tarjoamassa apua, 

mutta muista avuntarjoajista erottuen myös hengellistä apua. 

                                                 
87 Ramshaw 2009, 175.  
88 Ramshaw 2009, 179. 
89 Dent 2008, 32–40. 



17 

Vuonna 2016 läheisen menettämisen aiheuttamasta kokonaisvaltaisesta 

surusta väitellyt Mari Pulkkinen on tutkimuksessaan todennut, että erityisesti 

synnytyksessä tai pian sen jälkeen kuolleen lapsen vanhemmille on tärkeää 

huomioida lapsen yksilöllisyys ja lapsi persoonana. Pulkkisen tutkimuksen 

kirjeaineistossa tämä ilmenee esimerkiksi niin, että pienen lapsen arkkuun 

laitetaan jokin häntä varten ostettu tavara. Tämä kertoo Pulkkisen mukaan 

vanhempien halusta hoivata lastaan.90 Kuoleman jälkeisiin surun rituaaleihin 

kuuluu hautajaisten lisäksi usein myös tiheä haudalla käyminen. Pulkkisen 

tutkimus osoittaa, että haudalla käyminen koetaan usein miellyttävänä 

kokemuksena, koska se tuo lohtua ja rauhaa. Haudan äärellä oleminen on myös 

surun toiminnallista ja konkreettista käsittelyä.91 Erityisesti lasten ja nuorten 

kuolemat ovat Pulkkisen mukaan rituaaleilla kyllästettyjä.92 

Mari Pulkkisen suruaiheisessa väitöskirjassa on kiinnostava huomio siitä, 

että surussa ja siihen liittyvissä rituaaleissa papin toiminta on usein erityisen 

seurannan alla. Kirjeaineisto tuo esiin esimerkiksi sen, kuinka nuoren naisen usko 

Jumalaan loppui, kun pappi ei ollut kiinnostunut lohduttamaan surun keskellä.93 

Toinen kuvaava esimerkki aineistosta on se, kuinka lankonsa menettänyt nainen 

kertoo papin vaikuttaneen liian kiireiseltä hautajaisissa.94 Pulkkinen toteaakin, että 

kuoleman kanssa tekemisissä olevien ammattilaisten kohtaamiseen liittyy paljon 

suuria odotuksia. Näiden ammattilaisten joukkoon kuuluvat myös seurakunnan 

työntekijät.95 

 
Tyhjän sylin suru kirkkokäsikirjassa  

On tarkoituksenmukaista tarkastella, millaisena hautajaisrituaali näyttäytyy 

Tyhjän sylin messun kontekstissa eli Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. 

Kirkkokäsikirja huomioi sekä tahattoman lapsettomuuden että lapsen 

menettämisen. Sekä hautajaiskaavoista että esirukouksista löytyy kohta tyhjää 

syliä sureville ihmisille. Esirukous on osa jokaista ehtoollisjumalanpalvelusta, ja 

se perustuu Raamatussa olevaan käskyyn rukoilla kaikkien puolesta.96 

                                                 
90 Pulkkinen 2016, 164. 
91 Pulkkinen 2016, 128–186. 
92 Pulkkinen 2016, 295. 
93 Pulkkinen 2016, 257. 
94 Pulkkinen 2016, 181. 
95 Pulkkinen 2016, 357–359.  
96 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 17–19. 
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Kirkkokäsikirjassa on määritelty asiat, joiden puolesta jokaisessa esirukouksessa 

tulee rukoilla. Ne ovat  

 

1) rukous kristillisen kirkon ja seurakunnan sekä evankeliumin leviämisen 

puolesta 

2) rukous esivallan, julkisen vallankäytön ja rauhan puolesta 

3) rukous erilaisissa vaikeuksissa olevien puolesta sekä  

4) rukous ajankohtaisten asioiden puolesta. 

 

Lisäksi toteutuksessa tulee olla tilaa hiljaiselle rukoukselle.97 Tyhjän sylin surun 

voidaan nähdä sisältyvän vaikeuksissa olevien puolesta rukoiluun. 

Jumalanpalvelusoppaassa sanotaan:  

 

Koska esirukous on sekä yhteinen että henkilökohtainen, tulee suosia toteutustapoja, joissa 

seurakuntalainen voi itse osallistua siihen rukouslauseella, rukouslaululla, soitinmusiikilla 

tai hiljaisuudella.  

 

Tälle pohjalle on tehty myös Tyhjän sylin messun kaava.98 Eräs 

sielunhoidollisuuden keskeinen elementti jumalanpalveluksessa on käytännöllisen 

teologian professorin Karl-Heinrich Bieritzin mukaan se, että sielunhoidon tulisi 

kohdentua joko yhden tai useamman henkilön konkreettiseen 

elämäntilanteeseen.99 Tyhjän sylin messut rakentuvat juurikin tietyn 

elämäntilanteen ja surun pohjalle. Kirkkokäsikirja sisältää valmiita esirukouksia 

eri kohderyhmien puolesta. Niissä on huomioitu myös eräs Tyhjän sylin messun 

kohderyhmä. Heidän puolestaan voidaan rukoilla Muistamme edessäsi myös niitä, 

jotka eivät ole saaneet lasta, vaikka olisivat halunneet. Lohduta ja siunaa heitä.100 

Teologian tohtori Juha Itkonen on tehnyt tutkimuksen siitä, miten kuolleena 

syntynyt lapsi on huomioitu eri kirkkokäsikirjojen kaavoissa. Uusimmassa 

kirkkokäsikirjassa ei ole erillistä kaavaa kuolleena syntyneille lapsille, mutta 

Itkosen mukaan käsikirja ottaa kuolleena syntyneet lapset erityisellä tavalla 

huomioon. Heille on oma rukouksensa ja siunaussanoissa on oma vaihtoehtonsa, 

jota voidaan käyttää kuolleena syntynyttä tai pientä lasta siunattaessa.101 

                                                 
97 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 19. 
98 Hakala 2010. 
99 Kettunen 2013, 155.  
100 Kirkkokäsikirja 2000, 235. 
101 Itkonen 2002, 23.  
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Vuoden 1984 ja 2003 kirkkokäsikirjoissa on omat vaihtoehtoiset sanat kuolleena 

syntyneen tai pienen lapsen hautaan siunaamiseen: 

 

 [NN (etunimet),] Jumala, Isämme, on sinut luonut. Saat levätä hänen sylissään. Jeesus 

 Kristus, Vapahtajamme, herättää sinut viimeisenä päivänä.102 

 

Itkonen kirjoittaa, että vuoden 2003 kirkkokäsikirja yrittää tukea kuolleena 

syntyneen tai kuolleen lapsen vanhempia kaikin mahdollisin tavoin. Myös 

tietokirjailija ja liturgiikan asiantuntija Pentti Lempiäinen kuvailee kyseisen 

kirkkokäsikirjan rukousta sielunhoidollisesti hoitavaksi.103 Juha Itkosen mukaan 

voidaan sanoa, että nykyisissä kirkkokäsikirjoissa on huomioitu merkittävästi 

enemmän sielunhoidollisia teemoja kuin edeltäjissään.104 Papin toiminnan 

kuolleen lapsen vanhempia kohdatessa Itkonen tiivistää näin:  

 

Vaikka paraskaan pappi ei voi ottaa vanhempien surua pois, hän voi merkittävästi vaikuttaa 

siihen, jättääkö toimitus omaisten surevaan sydämeen haavan vai siemenen.105  

 

Tähän näkemykseen yhtyvät myös Ann Dent ja Mari Pulkkinen. Kummankin 

heidän näkemykseensä kuuluu ajatus papista ammattiauttajana ja se todellisuus, 

että seurakuntalaiset odottavat seurakunnan työntekijöiltä, mutta erityisesti 

papilta, osaamista kuoleman kohtaamiseen.106 

  

                                                 
102 Kirkkokäsikirja 2003, 222.  
103 Lempiäinen 2004, 239.  
104 Itkola 2002, 24. 
105 Itkonen 2002, 29. 
106 Dent 2008, 36–40; Pulkkinen 2016, 357–359. 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteuttaminen 

3.1 Tutkimustehtävä  

Tutkimustehtäväni on tutkia Tyhjän sylin messun toimittajien näkemyksiä Tyhjän 

sylin messujen sielunhoidollisuudesta. Käsitteeseen Tyhjän sylin messu kuuluu 

sekä jumalanpalvelus että sen jälkeen järjestettävä iltapalahetki. Sielunhoito on 

tämän tutkimuksen kattokäsite. Sielunhoito-käsite pitää sisällään sekä yleisen että 

erityisen sielunhoidon: yleistä sielunhoitoa ovat esimerkiksi jumalanpalvelukset, 

erityisellä sielunhoidolla puolestaan tarkoitetaan esimerkiksi sielunhoitajan ja 

asiakkaan välisiä keskusteluita. Tyhjän sylin messu toteuttaa kumpaakin, sillä 

niihin kuuluu sekä jumalanpalvelus että keskustelullinen kahvihetki.  

Tutkimustehtäväni toteutan haastattelemalla Tyhjän sylin messun toimittajia 

heidän näkemyksistään messujen sielunhoidollisuudesta. Tutkimuskysymykseni 

on:  

 

- Millainen sielunhoidollinen kokonaisuus on Tyhjän sylin messu sen 

toimittajien näkökulmasta?  

 

Vaikka Tyhjän sylin messuja on järjestetty 1990-luvulta alkaen, ja sielunhoito on 

niissä hyvin keskeistä, aiempaa tutkimusta aiheesta ei ole tehty. Vaikka Tyhjän 

sylin messut ovat olleet esillä niin kirkolliskokouksessa kuin seurakuntien 

mediassa, yhtäkään yliopistotutkimusta Tyhjän sylin messuista ei ole. Tässä 

tutkimuksessa Tyhjän sylin messun toimittajien näkemykset sielunhoidosta 

pitävät sisällään koko messun toteuttamisen sen suunnitteluvaiheesta 

jälkituntemuksiin asti.   

Tutkimuksen tarkoitus on paitsi tuottaa lisää tietoa Tyhjän sylin messuista ja 

niiden toteuttamisesta, myös tarjota näkökulma jumalanpalvelusten ja 

sielunhoidon suhteeseen yleisesti. Olen tutkimuksessani kiinnostunut myös siitä, 

miten Tyhjän sylin messuja järjestäneet ja toteuttaneet kirkon työntekijät näkevät 

sielunhoidon ja sen linkin kaikkiin jumalanpalveluksiin ja sitä kautta myös 

muuhun seurakuntatyöhön. Valitsin keskiöön työntekijöiden näkökulman, koska 

tyhjää syliä surevien sielunhoito ja kohtaamiset seurakuntatyössä ammatillisesta 

näkökulmasta kiinnostavat minua. Lisäksi tutkimusta jumalanpalveluksen ja 

sielunhoidon linkittymisestä toisiinsa ei ole aikaisemmin tehty.  

 Kuvaan ensimmäisessä tulosluvussa (luku 4) Tyhjän sylin messujen 

järjestämisen taustaa, syitä ja näiden messujen merkitystä sekä linkittymistä 
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sielunhoitoon työntekijöiden näkökulmasta. Toinen tulosluku (luku 5) käsittelee 

itse Tyhjän sylin messua eli ehtoollisjumalanpalvelusta sielunhoidollisen 

kohtaamisen paikkana ja kuvaa, millaisena messua toimittamassa olleet 

työntekijät näkevät sielunhoidon osana tätä erityismessua. Kolmas tulosluku (luku 

6) keskittyy Tyhjän sylin messuihin olennaisesti kuuluvan iltapalahetken 

sielunhoidollisuuteen ja näin ollen erityiseen sielunhoitoon. Yhteenvedossa ja 

johtopäätöksissä kuvailen Tyhjän sylin messua sielunhoidollisena kokonaisuutena 

ja pohdin, mikä merkitys sielunhoidolla voi olla jumalanpalveluksissa. Lisäksi 

tarkastelen kirkon roolia tahattomasti lapsettomien ja lapsensa menettäneiden 

tukemisessa.  

 

3.2 Tutkimuksen aineisto ja sen keruu  

Tutkimuksen aineisto kerättiin sekä Tyhjän sylin messun toimittajia haastatellen 

että messuja havainnoiden. Kuvaan seuraavaksi haastatteluaineiston hankkimisen 

prosessia. Tutkimuksen pääaineistona on yhdeksän Tyhjän sylin messua 

toimittaneen seurakunnan eri työalojen työntekijöiden haastattelua. Haastateltavat 

etsittiin harkinnanvaraisella otannalla107 sen perusteella, missä Tyhjän sylin 

messuja vuosien 2014 ja 2015 aikana järjestettiin. Tein Google-hakukoneen sekä 

Simpukan ja seurakuntien nettisivujen perusteella kartoituksen siitä, keitä Tyhjän 

sylin messun toimittajat ovat ja missä he työskentelevät. Joidenkin seurakuntien 

sivuilla oli annettu lisätietoa jostakin toimittajasta esimerkiksi kertomalla, että hän 

on pappi, vertaisasiantuntija. Enemmistö haastatelluista on naisia, sillä Tyhjän 

sylin messujen toimittajistossa on huomattavasti vähemmän miehiä kuin naisia. 

Tyhjän sylin messuja järjestetään kartoitukseni mukaan huomattavasti enemmän 

eteläisessä Suomessa. Seurakuntien ja lapsettomien yhdistys Simpukan 

nettisivuilta löytyneiden tietojen mukaan vain yhdellä paikkakunnalla Jyväskylää 

pohjoisempana järjestettiin vuonna 2015 Tyhjän sylin messu.108 Tästä johtuen 

myös haastatellut henkilöt työskentelevät eteläisessä ja läntisessä Suomessa. Osa 

haastatelluista on toimittanut Tyhjän sylin messuja useammassa eri 

seurakunnassa, joten puhun tässä tutkimuksessa haastateltavien lisäksi 

tutkimusseurakunnista silloin, kun vertailen eri seurakunnissa toimitettuja Tyhjän 

sylin messuja keskenään.  

 Lähetin sähköpostin kahdelletoista kirkon työntekijälle, joista kuusi 

                                                 
107 Kts. Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 160. 
108 Tyhjän sylin tilaisuudet ja muistelupaikat. 
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työskentelee pastorina ja kuusi jollakin muulla työalalla. Tämä oli perusteltu 

valinta, sillä internetistä saatujen tietojen perusteella messuja on toimittamassa 

usein seurakunnasta riippumatta neljä työntekijää, joista kaksi on pappeja. Muut 

työntekijät ovat esimerkiksi kanttoreita, diakoneita ja lapsityönohjaajia. Kaksi 

pastoria ei työskentele seurakunnassa, vaan muissa kirkon toimielimissä.   

Haastateltaviksi pyydetyistä yhdeksän vastasi myöntävästi, yhdeltä en saanut 

vastausta ollenkaan ja kaksi vastasi kieltävästi. Haastattelut tehtiin kahdessa 

erässä: tammikuussa 2015 sekä marras–joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016. 

Yhden haastattelun kesto oli puolesta tunnista tuntiin ja kymmeneen minuuttiin. 

Niin kuin haastatteluille on tyypillistä, ne ovat hyvin suunniteltuja ja 

luottamuksellisia.109 Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina kirkon ja 

seurakuntien tiloissa. Haastatteluja varten valittiin haastateltaville etukäteen tutut 

paikat, jossa minkäänlaisia ulkopuolisten äänten haittoja ei ollut.  

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. 

Teemahaastattelussa on nimensä mukaisesti ennalta pohditut teemat, joista 

haastattelija pyrkii saamaan tietoa haastateltavalta. Puolistrukturoidussa 

teemahaastattelussa kysymykset ovat samat kaikille haastateltaville, ja 

haastateltava saa vastata omin sanoin ilman valmiita vastausvaihtoehtoja.110 

Teemahaastattelurungon tekeminen on keskeinen osa tutkimusta. Sain 

teemahaastattelurungon ensimmäisestä versiosta palautetta minulle entuudestaan 

tutuilta seurakunnan työntekijöiltä, ohjaajalta ja seminaariryhmäläisiltäni. Saadun 

palautteen perusteella muokkasin teemahaastattelurunkoa täsmällisemmäksi ja 

monipuolisemmaksi. Puolistrukturoitu teemahaastattelu on perusteltu valinta, kun 

halutaan saada tietoa asioista, joista jopa haastateltavat tietävät melko huonosti. 

Tällaisia asioita ovat esimerkiksi ihanteet ja perustelut.111 Lisäksi tarkoituksena on 

saada tietää myös melko henkilökohtaisia asioita, joten haastattelu on senkin 

kannalta hyvä ratkaisu.112  

Tutkimukseni haastatteluja varten laadin valmiita kysymyksiä, mutta 

teemahaastattelu mahdollistaa myös keskustelun kysymysten ympäriltä. 

Haastattelu sopi tämän tutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi hyvin, koska 

suullisessa haastattelussa on mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä ja edetä 

joustavasti. Puolistrukturoidussa haastattelussa on mahdollisuus esittää 

                                                 
109 Metsämuuronen 2000, 40. 
110 Eskola & Vastamäki 2001, 26.  
111 Metsämuuronen 2000, 42.   
112 Metsämuuronen 2000, 40. 
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lisäkysymyksiä ja edetä keskustelunomaisesti.113 Kuitenkin valmiilla 

kysymyksillä pystyin varmistamaan sen, että saan vastauksia tarvitsemiini 

kysymyksiin. Haastattelujen lopuksi kysyin vielä, onko haastateltavilla jotain 

mistä he haluavat Tyhjän sylin messuihin liittyen kertoa, mistä en itse ollut 

osannut kysyä. Näin haastateltaville taattiin mahdollisuus tuoda vielä omat 

näkökulmansa ja ajatuksensa vapaasti esiin.  

Teemahaastattelujen lisäksi toisena aineistona on hyödynnetty havainnointia 

Tyhjän sylin messujen sielunhoidollisuudesta. Havainnoin neljää eri Tyhjän sylin 

messua eri puolilla Etelä- ja Länsi-Suomea. Havainnointi kattaa sielunhoidon sekä 

jumalanpalveluksen että iltapalahetken aikana. Triangulaatiolla tarkoitetaan 

useamman kuin yhden tutkimusmenetelmän käyttöä samassa tutkimuksessa.114 

Triangulaation avulla pyritään parantamaan aineiston ja sen analysoinnin 

luotettavuutta. Tästä syystä havainnointiaineisto on lisäaineistona tutkimuksen 

varsinaista haastatteluaineistoa täydentävänä. Varsinainen havainnointiaineisto on 

tutkijan koostama dokumentointi havainnoinnista, tässä tutkimuksessa 

havainnoinnin muistiinpanot.115 

Havainnoinnin avulla voidaan saada suoraa tietoa tapahtumasta, ja sitä 

käytetään laadullisessa tutkimuksessa usein haastattelun ohella tutkimusaineiston 

hankkimisen keinona. Tutkijalla voi olla erilaisia rooleja tilanteen havainnoijana 

riippuen esimerkiksi siitä, kuinka hyvin tutkija tuntee tutkittavan kohteen. Tässä 

tutkimuksessa olin Tyhjän sylin messuissa havainnoiva osallistuja.116 Osallistuin 

kyllä messuun, sen kulkuun, rukouksiin ja ehtoolliseen, mutta koska en ole tyhjää 

syliä sureva ihminen, joille messu on suunnattu, en kokenut itseäni 

täysivaltaiseksi osallistujaksi, vaan enemmänkin havainnoijaksi. Messun kävijät 

tuskin huomasivat, että olin havainnoimassa messua. Kirjoitin jonkun verran 

muistiinpanoja, mutta istuin kaikkein taaimmaisessa rivissä, joten muistiinpanojen 

tekemiseeni ei välttämättä kukaan kiinnittänyt huomiota. Tässä tutkimuksessa 

havainnointi oli vaivattomasti järjestettävissä, koska havainnoinnin kohteena on 

julkinen tapahtuma. Havainnoinnin avulla en voi saada suoraa vastausta 

tutkimuskysymykseen siitä, miten Tyhjän sylin messuja toimittavat kirkon 

työntekijät näkevät sielunhoidon, mutta havainnointiaineisto tukee 

haastatteluaineistoa. Havainnoinnin avulla pystyin tutkijana näkemään, miten 

                                                 
113 Kts. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 200–203. 
114 Tuomi & Sarajärvi 2002, 140. 
115 Kts Alasuutari 1999, 85. 
116 Menetelmäopetuksen tietovaranto. 
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Tyhjän sylin messun kulku rakentuu ja miten se linkittyy tutkimuskirjallisuudessa 

esiteltyyn näkemykseen sielunhoidosta.  

 

3.3 Aineiston analyysi 
Teemahaastattelujen analyysi 

Tässä tutkimuksessa on laadullinen tutkimusote. Laadulliselle tutkimukselle on 

ominaista tutkia ja ymmärtää ilmiöitä ja luonnollisia tilanteita. Tyypillistä 

laadulliselle tutkimukselle on myös olla kiinnostunut tietyissä tapahtumissa 

mukana olleiden yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteista.117 Laadullisen 

tutkimuksen tarkoituksena ei ole yleistää tutkimustuloksia ja niin ollen tässäkään 

tutkimuksessa ei ole tarkoitus tehdä yleistävää tutkimusta kaikista Tyhjän sylin 

messuista, vaan tutkia juuri haastateltujen toimittajien kokemuksia sielunhoidosta 

Tyhjän sylin messuissa. Tyhjän sylin messuista sai riittävästi aineistoa tähän 

tutkimukseen, sillä messuja järjestetään niin harvoin, että vuoden ajalta lähes 

kaikkien järjestävien messuseurakuntien toimittajat ovat edustettuina 

tutkimuksessa.  

Tutkimukseni pääaineistona ovat teemahaastattelut. Tutkimukseni 

haastatteluaineiston analysointi toteutetaan induktiivisen eli aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin avulla. Kävin tutkimuksen haastatteluaineiston läpi 

tutkimustehtävän valossa.118 Sisällönanalyysissa loin tutkijana aineiston pohjalta 

kategorioita119 ja tein aineistolähtöisistä johtopäätöksistään selkeän esityksen.120 

Induktiivinen sisällönanalyysi tässä tutkielmassa etenee vaiheittain aineiston 

pilkkomisen eli redusoinnin, aineiston käsitteellistämisen ja ryhmittelyn eli 

klusteroinnin ja aineiston uudelleenkokoamisen ja teoriapohjan luomisen eli 

abstrahoinnin kautta. Jokainen näistä vaiheista on yleensä useampiportainen. 

Redusointi tarkoittaa sitä, että pelkistin aineistoni niin, että siitä jäivät jäljelle vain 

tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset asiat.121  

 Tässä tutkimuksessa aloitin litteroimalla kaikki haastattelut. Litteroidun 

aineiston pituus on yhteensä 73 sivua. Litterointi on tehty asiapitoisesti ja 

sanatarkasti122, ja vaikka sen avulla ei voidakaan välittää esimerkiksi sanatonta 

                                                 
117 Metsämuuronen 2000, 14, 17. 
118 Ruusuvuori & Nikander & Hyvärinen 2010, 18. 
119 Ks. Metsämuuronen 2000, 14. 
120 Ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 110. 
121 Ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 111. 
122 Nikander 2010, 433, 442; Ruusuvuori 2010, 427. 



25 

viestintää, litterointi antaa tälle tutkimukselle riittävän validiteetin. Litteroinnissa 

huomioin tutkimuksen kannalta olennaiset tauot, naurahdukset, pitkät hiljaisuudet 

ja selkeät tunnetilojen välittymiset kirjoittamalla ne sulkeisiin.   

Litteroinnin ja aineistoni lukemisen jälkeen määrittelin 

haastattelukysymysteni ja tutkimustehtäväni avulla kysymykset, joihin haluan 

aineistoista saada vastauksen. Merkitsin erivärisillä yliviivaustusseilla kaikki 

aineiston kohdat, jotka vastaavat tutkimustehtävään ja sen pohjalta 

muodostettuihin haastattelukysymyksiin.  

Jaottelin alkuperäiset ilmaukset pelkistettyihin ilmauksiin seuraavan 

esimerkin kaltaisesti: 

 

Taulukko 1: Aineiston redusointi 

Messun aikana on niin paljon 

sielunhoidollista kohtaamista ja se 

sielunhoito välittyy messun aikana. 

Messut ovat sielunhoidollisia 

kohtaamisia. 

 

Tämä on todella sielunhoidollinen, 

että tässä on maltettava siirtää 

julistus.. Julistusta on se, että me 

ollaan läsnä aidosti. 

Sielunhoito on julistusta 

keskeisempää. 

Sitten oon jotenkin ajatellut, että se on 

niinkun monitasoinen 

sielunhoitotilanne se ehtoollishartaus. 

Sielunhoitoa tapahtuu monella tavalla. 

 

 Näin tapahtui aineiston pelkistäminen eli redusointi. Redusoinnin aikana 

aineistosta karsitaan kaikki tutkimuskysymyksen kannalta epäolennainen aineisto. 

Kaiken olennaisen, tutkimuskysymykseen vastaavan osan aineistosta kokosin sekä 

erillisille Word-tiedostoille että tulosteista leikkaamalla kartongeille. Selkeän 

teemahaastattelurungon ansiosta aineistosta oli helppo löytää alaluokkia.  

Klusteroinnin aikana kävin läpi rajaamani materiaalin ja etsin yhtäläisyyksiä 

kaikista haastatteluista. Muodostin pelkistetyistä ilmauksista alaluokkia, jotka 

vastasivat eri tavalla tutkimuskysymykseeni ja haastattelukysymyksiini. 

Seuraavassa taulukossa on esimerkki klusteroinnista: 
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Taulukko 2: Aineiston klusterointi,  

Messut ovat sielunhoidollisia 

kohtaamisia. 

 

Messut ovat monipuolisia 

sielunhoidollisia kohtaamisia. 

 

Sielunhoitoa tapahtuu monella tavalla. 

 

Aineistoin klusterointia seurasi aineiston abstrahointi, jonka ensimmäisessä 

vaiheessa muodostin alaluokista yläluokkia ja lopulta yläluokista pääluokkia 

seuraavan taulukon mukaisesti: 

 

Taulukko 3: Aineiston abstrahointi 

Messut ovat 

monipuolisia 

sielunhoidollisia 

kohtaamisia. 

Sielunhoidolliset 

kohtaamiset messussa 

Toimittajien näkemykset 

sielunhoidosta Tyhjän 

sylin messun eri osissa 

Kyllä se sielunhoito 

jotenkin tulee kaikissa 

osissa ja jotenkin 

kaikessa tässä mitä 

meillä näissä messuissa 

on. 

Sielunhoito messun eri 

osissa 

 

 

Analysoinnin tulokset on kirjoitettu kolmeen tuloslukuun, joiden otsikot syntyivät 

tutkimuskysymyksen ja aineiston pohjalta. Aineistolähtöisestä sisällönanalyysista 

nousi selkeästi kolme erilaista lähestymistapaa Tyhjän sylin messujen 

sielunhoitoon. Tuloslukujen otsikot syntyivät siis suoraan aineistoanalyysin 

yläluokista ja siitä, miten Tyhjän sylin messun toimittajat hahmottavat messujensa 

sielunhoidon kokonaisuutena.  

Havainnoinnin analyysi 

Tutkimuksessa havainnoin neljän Tyhjän sylin messun sielunhoidollisuutta ja 

sielunhoidon elementtejä. Sielunhoito käsitteenä pitää sisällään sekä kirkon 

määritelmän että Paavo Kettusen määritelmän. Analysoinnin apuna ja aineistona 

ovat messuissa kirjoitetut muistiinpanot, jotka toimivat esianalyysina. Aineiston 

analysointia tapahtuu siis jo tässä vaiheessa, kun tutkijana kiinnittää huomioita 

tutkimuskysymyksen kannalta olennaisiin seikkoihin ja kirjoittaa niistä 

muistiinpanoihinsa.123  Havainnoinnin analyysi tapahtuu samankaltaisesti edellä 

                                                 
123 Kts Grönfors 2001, 136.  
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kuvatun sisällönanalyysin kanssa: analysoinnissa kiinnitetään huomiota sanoihin 

ja teemoihin, ei esimerkiksi määrällisiin tekijöihin.124 Havainnoinnin avulla on 

helppoa esimerkiksi tarkkailla nonverbaalia viestintää.  

 Havainnointi kohdistui erityisesti jumalanpalvelukseen, ei niinkään 

iltapalahetkeen. Havainnoinnin analyysissa kävin muistiinpanoni läpi laadullisen 

sisällönanalyysin avulla samaan tapaan kuin varsinaisen haastatteluaineiston. 

Havainnoinnin muistiinpanojen analysoimisessa hyödynsin myös 

teemahaastattelurunkoa ja tutkimuksen teoreettista taustaa. Havainnoinnin 

muistiinpanot olivat todella tiiviit, joten niiden analysoiminen oli helppoa. 

Havainnoinnin analyysissa tutkimuksen teoreettiseen taustaan peilaten 

muistiinpanoaineistosta erottuivat heti jumalanpalveluksen sielunhoidolliset 

elementit.125 Tämän tutkimuksen tulosluvut rakentuvat haastatteluaineiston 

analyysin ympärille, ja osallistuvan havainnoinnin analyysia on käytetty 

pääaineistosta saatujen tutkimustulosten tukena.  

 

3.4 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelu 

Jokaisen, joka tekee tieteellistä tutkimusta, tulee pyrkiä luotettavaan tutkimuksen 

tekemiseen.126 Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi pohjautuu koko 

tutkimusprosessiin eli aineiston keräämiseen, analysoimiseen ja tutkimuksen 

raportointiin. Laadullista tutkimusta tehdessä tulee huomioida useita asioita: 

otannan luotettavuus, tutkimustulosten siirrettävyys, tutkijan omat skeemat ja 

tutkimuksen vahvistuvuus. Erityisen määrällisen tutkimuksen kentällä puhutaan 

tutkimuksen validiteetista, jolla tarkoitetaan aineistosta tehtävien johtopäätösten 

luotettavuutta. Validiteettia voidaan kuitenkin arvioida myös laadullisen 

tutkimuksen piirissä.127 Tämän tutkimuksen luotettavuutta vahvistaa tutkimusten 

vaiheiden tarkka läpikäynti luvuissa 3.2 ja 3.3.128 Tässä tutkimuksessa aineiston 

keruu on tehty harkinnanvaraisella otannalla ja uskon, että se on tutkimuksen 

onnistumisen kannalta merkityksellistä ja palvelee tutkimuksen tarkoitusta.  

 Tutkimuksen toteutuksessa huomioin eettiset näkökulmat. Jokaisen 

haastateltavan tulee olla hyvää tutkimusetiikkaa noudattaen vapaaehtoinen ja 

                                                 
124 Kts Grönfors 2001, 137. 
125 Luku 2.4. 
126 Tuomi & Sarajärvi 2002, 138. 
127 Alasuutari 1994, 85. 
128 Kts Tuomi & Sarajärvi 2002, 135. 
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suostua mielellään haastateltavaksi.129 Näin oli myös tässä tutkimuksessa. 

Tiedonhankinnan eli aineistonkeruun vaiheessa haastateltavat saavat hyvissä ajoin 

tietoonsa tutkimuksen aiheen, aineistonkeruun menetelmät, aineiston 

käyttötarkoituksen ja tutkijan yhteystiedot. Nämä tiedot lähetin ajoissa 

mahdollisille haastateltaville. Kerroin näiden tietojen lähetyksen yhteydessä 

sähköpostitse, että tutkimusaineisto sellaisenaan tulee vain tutkijan käyttöön eikä 

haastateltavien henkilöllisyys, työpaikka tai työala tule kenenkään muun kuin 

tutkijan tietoon. Haastateltavien henkilöllisyyden salaaminen on ehdottoman 

tärkeää myös siksi, että haastatteluissa voi tulla ilmi kertomuksia messuun 

osallistujista, joiden henkilöllisyyden täytyy pysyä salassa.  

Koska Tyhjän sylin messuja ei järjestetä vuosittain erityisen monella 

paikkakunnalla, tutkimuksessa kerron melko ympäripyöreästi siitä, milloin 

haastateltavat ovat messuja toimittaneet ja jätän tutkimukseni ulkopuolelle suorat 

viittaukset esimerkiksi henkilöiden työpaikkaan. Anonymiteetin säilyttämisen 

vuoksi joistakin haastatteluaineiston lainauksista on jätetty erittelemättä 

haastateltavalle annettu numero. Tämä suojaa haastateltavan henkilöllisyyttä ja 

työpaikkaa esimerkiksi niin, että tutkimusta lukiessa sitaattien pohjalta ei ole 

mahdollista muodostaa kokonaiskuvaa jostakin haastateltavasta. Tässä 

tutkimuksessa on huomioitu myös se, että haastatellut henkilöt ilmoittivat myös 

itse kiinnostuksensa tutkimuksen lukemiseen. Heidän joukkonsa on melko pieni, 

ja messuja on suunniteltu yhdessä myös yli seurakuntarajojen. Lisäksi Tyhjän 

sylin messujen aiemmilta toimittajilta on saatettu kysyä apua, kun messua 

suunnitellaan järjestettäväksi uudessa seurakunnassa. Tästäkin syystä 

haastattelujen koodaus on jätetty pois, mikäli haastateltu olisi siitä liian helposti 

tunnistettavissa.  

Havainnointia on aineistonkeruumenetelmänä arvosteltu siitä, että 

objektiivisuuden toteuttaminen havainnoinnissa voi olla vaikeaa.130 Koin 

objektiivisuutta parantavana tekijänä tutkimuksessa sen, että en itse kuulu Tyhjän 

sylin messujen kohderyhmään. Kuitenkin olen havainnoitsija, joka osallistui 

messuun. Havainnointi tukee tutkimuksen luotettavuutta. Osallistumisessa voi olla 

se riski, että kaikkia havaintoja on vaikeaa tallettaa tai kirjoittaa ylös välittömästi, 

vaan joku huomioi voi jäädä tekemättä.  

                                                 
129 Kts Uusitalo 1991, 31. 
130 Menetelmäopetuksen tietovaranto.  
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Tutkimuksen luotettavuuden ja etiikan arvioinnissa on huomioitu myös oma 

roolini tutkijana. Oma positioni Tyhjän sylin messussa on erilainen kuin 

osallistujilla. Tyhjän sylin suru ei ole minulle ajankohtainen itseni eikä lähipiirini 

osalta. Tämä parantaa tutkimuksen luotettavuutta siinä mielessä, että omat 

kokemukseni tai tunteeni eivät vaikuta aineistoanalyysin objektiivisuuteen. 
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4 Tyhjän sylin messujen järjestämisen tausta 

4.1 Tule surusi kanssa   

 

On ehdottomasti kyl tarve pitää näitä messuja, se on selvää. Että jos tosiaan muistan, 

että joku on joskus kertonut, että on ollut vaan vaikka kahdeksan henkeä paikalla ja 

silloinkin se on tuntunut merkitykselliseltä. Kyllä sekin on jo ihan hyvä määrä 

tämmöisessä erityiserityismessussa. Kirkon kannalta kuitenkin yhdenkin ihmisen 

sielunhoito on merkityksellistä ja se kyl silleen on kirkon perustehtävä kyl. Vaikka 

tulis yksi, niin me ollaan luvattu pitää niitä, sillä on merkitystä sille, joka tänne tulee. 

Jotenkin harvassa on tämmöiset seurakunnan erityistilaisuudet, johon voi oikeesti 

sanoa, että tule surusi kanssa.131 

 

Näin yksi Tyhjän sylin messun toimittaja kuvaili sitä, miksi hänen mielestään 

Tyhjän sylin messuille on tarvetta sielunhoidon näkökulmasta. Keskeiseksi syyksi 

Tyhjän sylin messujen tarpeelle viisi132 haastateltua yhdeksästä nosti sen, että 

seurakunnan pääjumalanpalveluksissa sielunhoitoa ei heidän mielestään joko 

voida tai osata huomioida samalla tavalla kuin tietylle kohderyhmälle 

suunnitellussa jumalanpalveluksessa. Enemmistö haastateltavista siis näkee, että 

pääjumalanpalvelus ei ole nykyisellään riittävän sielunhoidollinen. Rajatulle 

kohderyhmälle suunnattu messu tukee jumalanpalveluksen sielunhoidollisuutta. 

Professori Paavo Kettunen perustelee tätä näkemystä sillä, että koska 

jumalanpalveluksen merkitys on hyvin erilainen eri elämäntilanteessa oleville 

ihmisille, sielunhoitoa jumalanpalveluksissa on hankala toteuttaa. Kun messuun 

tullaan lähtökohtaisesti samankaltaisia kokemuksia kokeneena, on sielunhoito 

paljon kokonaisvaltaisempaa.133 Diakoniatyön vuosikirjassa 2004 Tyhjän sylin 

messuista kirjoitetaan, että diakoninen näkökulma messuissa toteutuu myös siinä, 

että osallistujilta ei odoteta kirkollisen elämän tai messujen tuntemista, vaan 

jokainen saa olla palveltavana.134 

 Haastatellut pohtivat paljon sitä, mikä on tällaisten erityismessujen tarve, ja 

miksi niitä järjestetään. Kuitenkin jokainen haastateltu oli sitä mieltä, että näille 

messuille on tarvetta, vaikka osallistujia olisi vaan yksi. He perustelevat 

näkemyksensä sillä, että tyhjän sylin suru on yksilön elämässä usein hyvin 

                                                 
131 H1. 
132 H1, H2, H4, H8, H9. 
133 Kettunen 2013, 154. 
134 Hakala 2010, 11. 
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kokonaisvaltaista ja vaikuttaa myös ihmisen hengelliseen hyvinvointiin.135 Myös 

diakoniatyön vuosikirjassa 2004 nostetaan esiin se näkökulma, että Tyhjän sylin 

messut ovat arvokkaita niiden kävijämäärästä riippumatta.136 Tämän tutkimuksen 

aineistossa neljä toimittajaa mainitsi sen, että Tyhjän sylin messun tarve on siinä, 

että on joku paikka, jonne voi tulla surunsa kanssa. Kaksi haastatelluista137 oli sitä 

mieltä, että yksilön surun kannalta riitit tai rituaalit ovat usein merkityksellisiä. 

Myös surun ja rituaalien tutkimus tukee tätä havaintoa.138 Rituaaleissa tärkeää 

ovat tutkija Elaine J. Ramshawin mukaan kaikki tutut elementit kuten symbolit ja 

musiikkivalinnat. Tyhjän sylin messuissa voidaan sielunhoidon näkökulmasta 

huomioida Ramshawn peräänkuuluttama turvallinen surutyö, jossa surulle ja 

kaikille sen aiheuttamille tuntemuksille on tilaa. Tyhjän sylin messun toimittajat 

ovat vahvasti sitä mieltä, että Tyhjän sylin messut antavat ajan ja paikan tällaiselle 

surulle. 139 Haastatelluista kaksi kertoi, että Tyhjän sylin messuihin on tullut aloite 

suoraan seurakuntalaisilta, ja näin ollen tarve messun järjestämiselle on noussut 

suoraan jokapäiväisestä elämästä tyhjän sylin surun kanssa.  

 Heli Pruuki kirjoittaa, että usein erityisesti tahattoman lapsettomuuden suru 

on privatisoitunutta ja sulkeutunutta.140 Se näkyy ja huomioidaan myös Tyhjän 

sylin messuissa, jossa seurakuntalaisilla on mahdollisuus säilyttää oma 

anonymiteettinsä. Viisi Tyhjän sylin messun toimittajaa141 korosti vahvasti sitä, 

että messuun tulevat ihmiset haluavat pysyä nimettöminä ja olla yksin. Tämä 

näkyy siinä, että monet tulevat messuun yksin, useat muutaman minuutin 

alkamisajan jälkeen tai vastaavasti lähtevät vähän ennen messun oletettua 

päättymistä. Jumalanpalveluksessa tapahtuva sielunhoito mahdollistaa 

yksityisyyden ja erityisesti akuutin surun käsittelyn niin, että itsestään tai 

taustoistaan ei tarvitse kertoa mitään. Sielunhoidon näkökulmasta tämä Tyhjän 

sylin messun toimittajien mukaan antaa mahdollisuuden sellaisen ihmisen 

sielunhoitoon, joka ei halua kertoa edes nimeään tai jutella kenenkään kanssa 

henkilökohtaisesti. Haastateltavat ajattelevat myös, että heidän joukossaan on 

paljon sellaisia, jotka eivät muuten tulisi jumalanpalveluksiin tai ylipäänsä 

osallistuisi seurakunnan toimintaan. Tyhjän sylin messun avulla sielunhoito voi 

                                                 
135 Esimerkiksi Koskela 2009. 
136 Hakala 2010, 11.  
137 H4, H6. 
138 Esimerkiksi Ramshaw 2010.  
139 Ramshaw 2009, 175.  
140 Pruuki & al. 2015, 8. 
141 H1, H2, H3, H8, H9. 
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tavoittaa henkilöitä, jotka jäisivät muuten sen tarjoaman avun ulkopuolelle. 

Tyhjän sylin messun iltapalahetkessä heillä on tietysti mahdollisuus myös 

keskusteluapuun.  

 Tyhjän sylin messun toimittajien mukaan kokemus messujen 

toimittamisesta on vahvistanut näkemystä niiden tarpeellisuudesta. Eräs heistä 

kiteyttää oman ajatuksensa messusta näin: 

 

Aattelen, että yleensä se tekee ihmisille hyvää jos tulee kohdatuksi ja kuulluksi ja tota. 

Viesti on erityisen tärkeä ja kyllä soisin, että näitä olis sillälailla riittävästi ja etäisyyksillä, 

että ihmiset vois tulla.142 

 

Vaikka teemahaastattelurungossa ei ollut suoraa kysymystä aiheeseen liittyen, 

jokainen haastateltu kertoo haastattelun aikana jonkun seurakuntalaisen tarinan, 

jonka erityisesti Tyhjän sylin messusta muistaa. Tyhjän sylin messun toimittajat 

kertovat haastatteluissa koskettavia tarinoita Tyhjän sylin messussa kohtaamistaan 

ihmisistä. Kertomukset linkittyvät vahvasti toimittajien yhtenevään näkemykseen 

siitä, että jos messuun tulee yksikin seurakuntalainen, se kannattaa järjestää. 

Aineisto osoittaa, että Tyhjän sylin messun toimittajat pitävät messua 

merkittävänä ja tarpeellisena.  

 

4.2 Sinun surusi on totta 

Jokainen haastateltu Tyhjän sylin messun toimittaja on sitä mieltä, että messujen 

järjestämisen taustalla on vahvasti sielunhoidollinen viesti. Jokainen heistä totesi 

messun viestin olevan siinä, että surunsa kanssa saa tulla sellaisena kuin on. Viisi 

yhdeksästä haastatellusta sanoi, että viesti on myös se, että kirkko ja seurakunnat 

ovat kiinnostuneet myös tyhjää syliä surevia ihmisistä. Haastatellut ovat sitä 

mieltä, että jo messujen järjestäminen on sielunhoidollinen viesti 

seurakuntalaisten suuntaan. Eräs haastateltu kuvailee messujen järjestämistä 

sielunhoidollisesta näkökulmasta seuraavasti:  

 

Juuri se, että osoittaa näille meidän seurakuntalaisille, joita koskettaa tyhjä syli, että 

kohdata heitä, olla heille läsnä jos he sitä haluavat. Ja viestittää, että sinun surusi on totta, 

sinun asiasi on totta. Ja se koskettaa niin monia ihmisiä, niin halutaan antaa paikka sen 

asian kanssa olla ja sitä voidaan surra, siitä voidaan puhua ja sen saa tuoda Jumalalle. 

Näihin messuihin ja niiden järjestämiseen kiteytyy siis tosi vahvasti sielunhoidollinen 

viesti.143 

 

                                                 
142 H3.  
143 H4. 
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Tyhjän sylin messujen järjestämisellä toimittajat näkevät myös viestinnällisen 

merkityksen. Kaikki toimittajat toivat jollain tavalla esiin sen, että messun 

järjestäminen viesti on myös siinä, että halutaan kasvattaa tietoa ja ymmärrystä 

tyhjän sylin surusta. Osa toimittajista halusi kasvattaa omaa ymmärrystään, osa 

puolestaan nosti esiin sen, että haluaa kasvattaa yhteiskunnallista ymmärrystä 

tyhjää syliä surevien ihmisten surusta. Yksi toimittajista kiteytti Tyhjän sylin 

messujen viestin sanomalla:  

 

Kaikella mitä seurakunnassa tehdään, on viestinnällinen merkitys. Erityisesti tällä. Kaikille 

ylipäänsä, että ahaa, tämmösiä ihmisiä on, ja niitä on aika paljonkin.144 

 

Haastatelluista Tyhjän sylin messun toimittajista neljä145 nostaa esiin sen 

näkökulman, että Tyhjän sylin messujen järjestäminen voi vaikuttaa 

seurakuntalaisiin ja heidän elämäänsä myös messun ulkopuolella. Nämä 

toimittajat arvelevat, että seurakuntalaiset voivat saada messusta sellaista toivoa ja 

lohdutusta, joka rohkaisee etsimään tukea seurakunnasta ja Jumalalta. 

Haastatteluista käy ilmi, että jotkut messuun osallistuneet ovat löytäneet 

seurakunnasta messujen jälkeen vertaistukea, ystäviä ja jopa uuden, tärkeän 

yhteisön elämäänsä. Nämä haastatellut kokevat merkityksellisenä messujen 

toimittamisen myös sen kannalta: he toivovat, että messuun osallistuvat voisivat 

kokea Tyhjän sylin messussa Jumalan rakkautta, joka kantaa myös messun 

jälkeen. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että suhtautuminen uskoon ja 

kuolemanjälkeiseen elämään voi vaikuttaa surutyöhön.146  

Harri Koskela on tutkinut lapsensa menettämisen ja spiritualiteetin147 

suhdetta ja yksi hänen tutkimustuloksensa on se, että suremisessa lohtua tuo ajatus 

siitä, että menetetty lapsi on Jumalan luona Taivaassa, ja vanhemmat saavat tavata 

hänet vielä kerran. Tyhjän sylin messuissa on taustalla ajatus toivosta ja lohdusta 

surun keskellä. Tuohon toivoon ja lohtuun kuuluu myös ajatus siitä, että menetetty 

tai syntymätön lapsi on Taivaassa. Koskelan tutkimuksessa lapsensa menettäneet 

vanhemmat kokevat Jumalan lohduttavana ja auttavana. Tyhjän sylin messut 

voivat sielunhoidon näkökulmasta vahvistaa tätä ajatusta.148 

 

                                                 
144 H6. 
145 H1, H2, H6, H9.  
146 Koskela 2009; Aho 2010.  
147 Koskela määrittelee spiritualiteetin laveasti ihmisen hengelliseksi elämäksi. 
148 H1, H3, H4, H8. 
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4.3 Heittäytyminen kokemuksellisempaan sielunhoitoon  

Haastatellut Tyhjän sylin toimittajat kokevat, että Tyhjän sylin messut ovat 

avanneet heille monta uutta näkökulmaa sielunhoitoon, erityisesti sen, mitä 

Tyhjän sylin messujen sielunhoidollisuudesta voi viedä muihin työtehtäviin. Viisi 

toimittajaa kuvaili sitä, että Tyhjän sylin messujen toimittaminen on avannut 

täysin uusia näkökulmia sielunhoidon toteuttamiseen ja sielunhoidolliseen 

kohtaamiseen jumalanpalveluksissa. Eri työalojen työntekijöiden näkemykset 

sielunhoidosta luonnollisesti vaihtelivat, mutta jokainen kuitenkin kertoi 

ymmärtäneensä sielunhoidosta jotakin, mitä ei aiemmin ollut tullut ajatelleeksi.  

Jokainen haastateltu oli yhtä mieltä siitä, että sielunhoitoa ei useinkaan huomioida 

riittävästi pääjumalanpalveluksessa. Tyhjän sylin messun toimittajista erityisesti 

papit ovat kokeneet, että kun Tyhjän sylin messun kohdalla kokonaisvaltaista 

sielunhoidollisuutta täytyy huomioida enemmän, jotain siitä siirtyy myös 

pääjumalanpalvelukseen.  

Pääjumalanpalvelusten sielunhoidollisuuden koettiin ilmentyvän eniten 

lohduttavissa virsissä, joita seurakunnan työntekijöiden mukaan useimmissa 

messuissa on. Tämä näkyy myös jumalanpalvelusodotuksista tehdyissä 

tutkimuksissa. Jumalanpalvelus arjen voimana – tutkimus osoittaa, että 

seurakuntalaiset kokevat jumalanpalveluksissa tutut virret merkityksellisinä ja 

toivovat, että ne ovat hoitavia.149 Tämän tutkimuksen aineistossa ilmenee, että 

Tyhjän sylin messun toimittajat kokevat musiikin hoivan150 tärkeänä niin 

pääjumalanpalveluksissa kuin Tyhjän sylin messuissa ja yleisesti musiikin 

koetaan olevan merkittävä sielunhoidollisuutta edistävä tekijä. Kuten todettua, 

kirkon musiikkitapahtumat ovat ainoita kirkon tilaisuuksia, joiden kävijämäärä on 

nousussa. Musiikin hoiva on oletettavasti ainakin osasyy siihen.  

 Yli 15 vuotta pappina toiminut, kokenut liturgi kertoo, että Tyhjän sylin 

messut ja niiden vertailu muiden messujen liturgiaan ovat saaneet ajattelemaan 

uudestaan sielunhoidon eri mahdollisuuksia: 

 

No kyllä sen voi viedä muuhun työhön sen, että kun heittäytyy kokemuksellisempaan 

sielunhoitoon ja työotteeseen, niin se palkitsee. Että kyllä se tulee sieltä. Kyllä koen, että 

mä oon saanu sieltä vahvistusta messuun ja messun tiettyyn kokemuksellisempaan, että 

uskaltaa sukeltaa. Jotenkin aattelen, että mä en oo enää hetkeen pitänyt tai suostunut 

pitämään tavallisen päämessun kaavan rajoittamana, kun oon huomannut, että aika moni 

                                                 
149 Leinonen & Niemelä 2012, 18. 
150 H1.  
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meistä papeista ei lue käsikirjaa niin tarkkaan, että siellä on kyllä variaatiomahdollisuuksia, 

sun ei tarvi vetää samalla setillä joka pyhä. Että sen tää on varmaan opettanut. 

 

Kuusi tyhjän sylin messun toimittajista oli sitä mieltä, että juuri näistä messuista 

on lähtenyt uusia ajatuksia pääjumalanpalveluksiin ja siihen, millaisilla 

variaatioilla niitä voidaan toteuttaa. Usealle haastatellulle Tyhjän sylin messut 

olivat ensimmäisiä erityismessuja151, joiden toimittamisessa on ollut mukana. He 

kertovat esimerkiksi oivaltaneensa, miten erilaisia draaman keinoja, symbolisia 

työskentelyjä ja rukouksia jumalanpalveluksissa voidaan käyttää. Eräs152 kertoi 

ymmärtäneensä, miten monin eri tavoin musiikkia voidaan käyttää 

jumalanpalveluselämässä. Paavo Kettusen mukaan sielunhoidon tulisi näkyä 

kaikessa hengellisten työntekijöiden tekemässä työssä.153 Aineisto osoittaa, että 

Tyhjän sylin messut tarjoavat uusia näkökulmia sielunhoidon toteuttamiseen 

monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä.  

Toimittajien kesken eroavaisuuksia muodosti myös se, että heidän 

joukossaan on usean eri ammattiryhmän edustajia. Pappien kohdalla selkein 

uuden oppimisen oivallus liittyi kirkkokäsikirjan käyttöön ja siihen, minkälaisia 

mahdollisuuksia se tarjoaa mihin tahansa jumalanpalvelukseen. Pappien 

vastauksissa ylitse muiden nousi rukouksien monipuolistaminen sekä jaksotuksen 

että erilaisten toteutusvaihtoehtojen avulla. Monille haastatellulle papille oivallus 

monipuolisen jumalanpalveluksen toteuttamisesta on ollut suuri: kaksi 

haastateltua pappia antoi erikseen moitteita esimerkiksi sille, että 

jumalanpalveluskoulutuksissa annetaan jumalanpalveluksista yksipuolinen kuva. 

Heidän mielestään jumalanpalveluksista on huomattavan helppoa tehdä 

sielunhoidollinen esimerkiksi musiikkivalintojen ja ihmisten perimmäisten 

kysymysten kohtaamisen ja esiintuomisen avulla. Muiden kuin pappien kohdalla 

haastatteluissa ilmeni, että jumalanpalveluksista syntyneet ajatukset liittyvät 

vahvasti siihen, mitä he voisivat oman työalansa edustajina jumalanpalveluksissa 

tehdä. Useampi haastateltu nosti esille mahdollisuudet johonkin symboliseen tai 

konkreettiseen toimintatapaan jumalanpalveluksissa tai hartauksissa, joita he 

työnsä puolesta pitävät.  

Tyhjän sylin messun toimittajat kokevat saaneensa uusia näkökulmia 

yleiseen sielunhoitoon Tyhjän sylin messujen kautta. Tämän tutkimuksen 

                                                 
151 Perhemessuja ei tässä kontekstissa pidetä erityismessuina. 
152 H7. 
153 Kettunen 2013, 106. 



36 

aineistossa papit jaottelevat selkeämmin sielunhoidon yleiseen ja erityiseen 

sielunhoitoon ja sen jaottelun näkökulmasta puhuvat muita seurakunnan 

työntekijöitä enemmän yleisestä. Tämä heijastelee todennäköisesti 

haastatteluissakin ilmennyttä pappien kiinnostusta sielunhoitotyöhön ja 

sielunhoidossa kouluttautumiseen. Ero näkyi siinä, että papit käyttivät enemmän 

termiä yleinen sielunhoito kuin muut Tyhjän sylin messun toimittajat. Papeille on 

tarjolla pastoraalikoulutusten myötä enemmän sielunhoidon koulutusta kuin 

monille muille kirkon työntekijöille. Haastatellut papit kuitenkin ovat selkeästi 

sitä mieltä, että heillä ei ole sielunhoitajina erityisasemaa vaan päinvastoin 

useampi heistä sanoo, että arkipäiväisessä työssä tyhjän sylin suru tulee vastaan 

satunnaisesti toimituskeskusteluissa. Tämä näkemys kertoo sen, että ajatus 

yleisestä pappeudesta toimii myös käytännössä Tyhjän sylin messuissa 

toimittajien oman kokemuksen mukaan. Sielunhoitajana pappisvirassa olevan ja 

muun seurakunnan työntekijän erottaa rippisalaisuuden ehdottomuus.154 

Rippisalaisuus ei noussut kertaakaan esille haastattelujen aikana.  

Tutuimpia ammattikunnasta riippumatta lapsen menettäminen ja tahaton 

lapsettomuus olivat selkeästi heille, jotka tekevät viikoittain perhetyötä. Ne, jotka 

eivät ole usein perheiden kanssa tekemisissä, olivat yllättyneitä siitä, miten paljon 

tyhjää syliä surevia ihmisiä on. Neljä haastateltua155 eri työaloilta toivat esiin, että 

ovat oppineet huomattavasti entistä paremmin oppineet kohtaamaan surevia 

ihmisiä. Tässä asiassa eroa pappien ja muiden kirkon työntekijöiden välillä ei 

tullut esiin aineistosta. Haastatteluissa Tyhjän sylin messujen toimittajien 

näkemys on hyvin yhtenevä: he kokevat selkeästi olevansa sielunhoitajina samalla 

viivalla toistensa kanssa ammatistaan riippumatta. Työalasta riippumatta Tyhjän 

sylin messun toimittaminen on antanut jotain uutta ammatissa toteutettavalle 

sielunhoitotyölle.  

Yksi toimittaja156 koki asian niin, että muu työ on opettanut ja valmistanut 

Tyhjän sylin messuja varten. Tämä toimittaja kertoi tekevänsä paljon työtä 

perheiden kanssa, ja sanoi, että usein on kohdannut Tyhjän sylin surua 

arkipäiväisen työnsä ohella. Työkokemuksensa pohjalta hän sanoo, että jokainen 

kohdattu lapseton tai lapsensa menettänyt on opettanut jotain siitä, millaista 

sielunhoito tyhjää syliä surevien kanssa voi olla. Tämä haastateltu kokee, että 

                                                 
154 Kirkkolaki luku 5 § 2. 
155 H1, H3, H7, H9. 
156 H4.  
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messujen toimittaminen ihan puun takaa tuntematta yhtään aihepiiriä voisi olla 

huomattavan haastavaa.   

Toimittajien näkemykset sielunhoidollisuudesta ja sen tarpeellisuudesta ovat 

keskenään yhteneviä. Kirkkososiologian professori Kati Niemelän papeista 

tekemän tutkimuksen mukaan heistä voidaan ryhmittelyanalyysin mukaan 

muodostaa erilaisen työorientaation omaavia työntekijöitä.157 Kun kerran pappien 

ryhmittely erilailla työhön orientoituneisiin ryhmiin on mahdollista, on Tyhjän 

sylin messujen toimittajajoukkoon todennäköisesti valikoitunut sielunhoito-

orientoituneita pappeja. Niemelän tutkimuksessa yksi viidestä ryhmästä on  

Auttamiseen ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen suuntautuneet papit ja 

kanttorit (16 %).158 Niemelän mukaan he korostavat erityisesti sielunhoidon 

merkitystä työssään. Tämän tutkimuksen aineiston analyysin pohjalta voidaan 

sanoa, että erityisesti haastatellut papit ovat sielunhoitoon suuntautuneita ja se 

selvästi korostuu heidän haastatteluissaan.  

 

4.4 Tyhjän sylin messujen merkitys 

Tässä luvussa on esitelty keskeisiä tutkimustuloksia siitä, mitä  

sielunhoidollisia merkityksiä Tyhjän sylin messut toimittajat antavat Tyhjän sylin 

messuille: miksi niitä järjestetään, miksi ne ovat tärkeitä, mitä ne kertovat kirkosta 

ja miten ne linkittyvät haastateltujen käsitykseen sielunhoidosta. Aineiston 

analyysin pohjalta voidaan sanoa, että haastatellut kirkon työntekijät pitävät 

Tyhjän sylin messuja sielunhoidollisesti merkittävinä erityisesti yksittäisen 

ihmisen kannalta. Kaavio 1 ilmentää sitä, minkä takia Tyhjän sylin messujen 

järjestäminen on kannattavaa sielunhoidon näkökulmasta.  

 

  

                                                 
157 Niemelä 2014, 35. 
158 Niemelä 2014, 38. 
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Kaavio 1. Miksi Tyhjän sylin messuja järjestetään?  

 

 

Kuten oheinen kaavio esittää, keskeisinä tuloksina voidaan nostaa esiin: 

 

 1) Tyhjän sylin messut ovat tarpeellisia, koska tyhjän sylin suru on niin 

 kokonaisvaltaista, että se saattaa etäännyttää Jumalasta tai jättää tyhjää syliä 

 surevan yksin 

 2) Tyhjän sylin messujen järjestäminen on viesti siitä, että kirkko on 

 kiinnostunut tyhjää syliä surevista ihmisistä  

 3) Tyhjän sylin messujen järjestämisellä voi olla merkitys myös messun 

 ulkopuolella tapahtuvaan elämään ja surutyöhön 

 4) Tyhjän sylin messun järjestäminen tarjoaa työntekijöille itselleen uusia 

 mahdollisuuksia oppia lisää sielunhoidosta ja tuoda sielunhoidollisuutta 

 myös muihin jumalanpalveluksiin tai työhönsä  

 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tyhjän sylin suru aiheuttaa muutoksia myös 

ihmisen spiritualiteetissa. Esimerkiksi esitellyt Linda Salzerin, Anna Liisa Ahon, 

Heli Pruukin, Judith Stiggerin ja Harri Koskelan tutkimukset osoittavat, että 

tyhjän sylin suru on kokonaisvaltaista ja kristittyjen kohdalla vaikuttaa 

jumalasuhteeseen joko aktivoivasti tai passivoivasti. Aiempi tutkimus auttaa 

ymmärtämään myös oheista kaaviota ja tuloksia sillä tavalla, että Tyhjän sylin 

messun järjestäminen tuntuu tärkeältä ja seurakuntalaisten kannalta hyödylliseltä. 

Kaikkien esiteltyjen tutkimusten tulos kuitenkin on se, että lapsen menettäminen 

Miksi 
Tyhjän 
sylin 
messuja?

Yksilölle 
tarpeellisia

Osoittaa 
kiinnostuksen 
ihmisten suruun 

Vaikuttaa 
yksilöiden 
arkeen  

Avartaa 
toimittajien 
näkemystä 
sielunhoidosta 
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tai tahaton lapsettomuus vaikuttavat lähes aina jollain tavalla ihmisen 

spiritualiteettiin ja sen toteutumiseen elämässä.   

Voidaan sanoa, että toimittajien näkemys niin yleisestä kuin erityisesti 

sielunhoidosta pohjautuu yksittäiseen ihmiseen ja hänen kokemuksiinsa. 

Merkittävimmät syyt Tyhjän sylin messun järjestämiselle nousevat 

ymmärryksestä, miten tyhjän sylin suru vaikuttaa sitä kokevien elämässä. 

Seuraavassa pääluvussa laajennan tarkastelua periaatetasolta messujen 

konkreettisen toteuttamisen analysointiin. Esittelen messun keskeisiä osia siltä 

kannalta, miten Tyhjän sylin messun toimittajat näkevät niiden toteuttavan 

sielunhoitoa.  
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5 Messun osa-alueiden sielunhoidollisuus 

5.1 Julistusta on se, että me ollaan aidosti läsnä   

Liturgialla tarkoitetaan perinteisesti palvelusta, jonka Jumala tekee kansalleen. 

Liturgialla tarkoitetaan myös kokoontuneen seurakunnan yhteistä 

jumalanpalvelushetkeä. Luterilaisessa reformaation jälkeisessä ajattelussa 

jumalanpalveluksen toimittaja on seurakunta. Nykyisellään liturgiasta puhutaan 

kuitenkin lähinnä papin toimittaman jumalanpalveluksen yhteydessä. Sana liturgia 

tulee kreikan kielestä, jossa sitä on käytetty jumalanpalveluksen synonyymina.159 

Haastateltuja Tyhjän sylin messujen yhdistää selkeästi se, että jokaisen mielestä 

Tyhjän sylin messun liturgian tulee olla pääjumalanpalvelusta kevyempää, 

yksinkertaisempaa ja matalakirkollisempaa. Yksinkertaisempi liturgia vaikuttaa 

haastateltujen mukaan ennen kaikkea siihen, että messuun tulevat ihmiset kokevat 

olonsa turvalliseksi. Aineistosta voidaan päätellä, että Tyhjän sylin messun 

toimittajat ymmärtävät sielunhoidon ennen kaikkea seurakuntalaisen hyvinvoinnin 

kannalta. Haastateltujen puheesta huomaa, että he haluavat tehdä ja tekevät 

sielunhoitoa seurakuntalaisten ehdoilla. Kirkon määritelmän mukaan sielunhoito 

on auttamista, tukemista ja lohduttamista, joka välittyy esimerkiksi läsnäolona ja 

kunnioittamisena.160 Sellaisena Tyhjän sylin messun liturgia haastatteluissa 

näyttäytyy.  

 Messujen kaava on kaikissa tutkimusseurakunnissa rakennettu Tyhjän sylin 

messun161 tai viikkomessun162 kaavan pohjalle, vaikkakin haastateltujen mukaan 

niitä on käytetty hyvin vapaasti. Matalakirkollisuus oli lähes aina haastateltujen 

toimittajien käyttämä sana perinteisen liturgian puuttumisesta. Tyhjän sylin 

messujen matalakirkollista liturgiaa perustellaan esimerkiksi sillä, että messuun 

kokoontunut seurakunta ei koostu aktiiviseurakuntalaisista tai seurakunnan omista 

jäsenistä, joille liturgian kulku olisi etukäteen kovin tuttua. Toinen mainittu 

peruste on se, että Tyhjän sylin messuun tulevat ovat usein tunnekuohun vallassa, 

jolloin liturgian tai edes käsiohjelman seuraaminen ei ole helppoa tai 

tarkoituksenmukaista. Samaan perusteluun liittyy se näkemys, että Tyhjän sylin 

messuun tulevilta ei pidä ikään kuin vaatia mitään.  

 Käytännössä matalakirkollinen liturgia toimittajien puheessa tarkoittaa sitä, 

                                                 
159 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 72, 131. 
160 Sielunhoito 2014. 
161 Hakala 2010. 
162 Kirkkokäsikirja 2000, 41. 
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että liturgiset vuorolaulut on karsittu pois ja ehtoollisliturgiasta on valikoitu 

ainoastaan ne osat, joita viikkomessun kaavasta ei voi jättää pois. Ehtoollisosio 

koostuu siis toisin sanoen ehtoollispöydän kattamisesta, asetussanoista, Isä 

meidän – rukouksesta ja ehtoollisen viettämisestä.163 Jokaisessa seurakunnassa 

Tyhjän sylin messujen liturgiassa vuorottelevat Raamatun lukeminen, rukous ja 

musiikki. Rukouksen ja Raamatun lukemisen ohella käytetään monissa 

seurakunnissa myös muita lohdullisia tekstejä, joita Tyhjän sylin messujen 

toimittajat ovat joko etsineet tai kirjoittaneet itse. Nämä lohdulliset tekstit olivat 

esimerkiksi mietelauseita tai kirjailija Anna-Maija Raittilan runoja. Liitteenä 

oleva messukaava on tyypillinen esimerkki Tyhjän sylin messun liturgiasta, joka 

koostuu kynttilöiden sytyttämisestä, musiikista, raamatunteksteistä ja runoista.164 

Pelkistetyn liturgian nosti esille jokainen haastateltu. Haastattelujen pohjalta 

voidaan todeta, että kiinnostavaa ja poikkeavaa Tyhjän sylin messujen liturgian 

suunnittelussa on se, että siihen osallistuu pappien lisäksi myös muita 

seurakunnan työntekijöitä. Myös itse messussa ja sen liturgian toimittamisessa on 

mukana muitakin kuin pappeja. Tämä näkyy Tyhjän sylin messuissa kenties 

esimerkiksi niin, että sanasto ja puhetavat saattavat olla erilaisia kuin lähes 

viikoittain messuja toimittavilla papeilla. Tutkimusseurakunnilta saamani Tyhjän 

sylin messun kaavat osoittavat, että kaikki messun toimittajat ovat äänessä melko 

tasapuolisesti. Esimerkiksi liitteenä olevassa messukaavassa165 T tarkoittaa 

Tyhjän sylin messun toimittajaa. Toimittajia messuissa on usein ollut neljä, ja 

heistä jokainen toimii vuorotellen messussa liturgin tehtävissä. Erityisesti pappien 

haastattelut osoittavat sen, että heidän teologisen ymmärryksensä mukaan on 

rikkaus, jos messua on toimittamassa muitakin seurakunnan työntekijöitä kuin 

pappeja.  

 Liturgiassa neljää toimittajaa mietitytti erityisesti synnintunnustus.166 

Heidän kysymyksensä on se, miten voidaan tunnustaa synnit niin, että 

osallistujille ei jää sellainen vaikutelma, että synnintunnustus liittyisi tyhjään 

syliin ja sen aiheuttamaan suruun. Kaksi toimittajista167 nosti esiin sen, että 

lapsettomuus tai lapsen menetys voidaan usein kokea Jumalan rangaistuksena, 

jolloin synnintunnustus saattaa ihmisen ajatuksissa automaattisesti linkittyä siihen. 

                                                 
163 Kirkkokäsikirja 2000, 172.   
164 Liite 1.  
165 Liite 1.  
166 H2, H4, H5, H8. 
167 H4, H8. 
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Näiden toimittajien käsitys on yhtenevää tutkimustiedon kanssa. 

Synnintunnustuksen ja Tyhjän sylin messun suhdetta pohtineet toimittajat ovat 

siis sitä mieltä, että synnintunnustuksessa täytyy olla erityisen tarkka 

sanamuodoista. Tämä liittyy myös heidän teologiseen ymmärrykseensä: 

seurakuntalaisille ei voida antaa sellaista kuvitelmaa, että lapsettomuus olisi 

Jumalan rangaistus synnistä. Näkemystä puoltaa esimerkiksi kirkon myönteinen 

suhtautuminen avioparien hedelmöityshoitoihin.168 

 Haastattelujen osoittavat, että Tyhjän sylin messuissa on hyvin vahvasti vain 

yhteen elämäntilanteeseen linkittyvä liturgia, jota kutsun tässä tutkimuksessa 

temaattiseksi liturgiseksi. Myös Heikki Kotilan termi diakoninen liturgia kuvaa 

yhtä lailla Tyhjän sylin messuja. Tyhjän sylin messussa liturgia rakentuu kivun ja 

surullisen elämäntilanteen ympärille, kun taas tavallisessa 

ehtoollisjumalanpalveluksessa liturgia rakentuu kirkkovuoden ja 

evankeliumitekstin ympärille. Seurakunta muodostaa Kotilan kuvaileman aidon 

yhteisön jo kaikkia osallistujia yhdistävän tyhjän sylin kokemusten pohjalta. 169  

 Julistuksen ja Tyhjän sylin messujen liturgian suhdetta erityisesti 

haastatellut papit pohtivat paljon. Aineiston pohjalta voidaan sanoa, että Tyhjän 

sylin messuja toimittaneet papit ajattelevat, että lain julistus täytyy jättää 

vähemmälle, ja sen sijaan keskittyä julistamaan Jumalan läsnäoloa vaikeissakin 

elämäntilanteissa. Jumalan läsnäolon julistaminen palvelee Tyhjän sylin messun 

toimittajien mukaan sielunhoidon toteutumista jumalanpalveluksessa. Toisaalta 

yhtä lailla haastatelluista papeista kolme kokee, että Tyhjän sylin messussa tarjoaa 

hautajaisten kaltaisen ympäristön, jossa on helppo julistaa Jeesuksen 

ylösnousemusta ja sitä kautta niiden menetettyjen Taivaassa oloa. Tähän 

tutkimustulokseen pappien osalta vaikuttanee se, että haastatelluista papeista yhtä 

lukuun ottamatta kaikki ovat naisia. Kati Niemelän tutkimus osoittaa, että 

naispuolisilla papeilla on tilastojen valossa huomattavasti suurempi sielunhoidon, 

perhetyön ja auttamisen painotus kuin miespuolisilla papeilla.170 Tämä näkyy 

Tyhjän sylin messuissa siinä, että sielunhoidon ja diakonisen liturgian painotus on 

hyvin vahvaa. Sen sijaan yhden miespuolisen papin ja naispuolisten pappien 

näkökulmissa sielunhoitoon ei tämän tutkimuksen aineistossa ollut eroja.  

                                                 
168 Rakkauden lahja 2010, 91. 
169 Kotila, 41–44. 
170 Niemelä 2014, 31. 
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5.2 Rukous on uskon ja elämän kieli  

Rukous on sielunhoidon hengellinen väline. Vuonna 2012 valmistuneessa Ari-

Pekka Laihian käytännöllisen teologian pro gradussa keskeinen tutkimustulos on 

se, että Tampereen ja Mikkelin hiippakuntien diakoniatyöntekijät ja papit pitävät 

rukousta keskeisimpänä sielunhoidon hengellisenä välineenä.171 Rukous on myös 

erittäin keskeinen sielunhoidon väline Tyhjän sylin messuissa, jotka rakentuvat 

musiikin, raamatunluvun ja rukouksen ympärille. Tyhjän sylin messun rukoukset 

valitaan niin, että ne ovat hoitavia ja sielunhoidollisia. Yksimielisesti toimittajat 

sanovat, että sielunhoidollisuus on tärkein periaate rukousten valitsemisessa. 

Kaksi toimittajaa ajattelee, että monelle Tyhjän sylin messuun tulevalle rukoilu 

voi tuntua vieraalta, ja siksi rukousten täytyy olla hoitavia eivätkä ne saa olla 

sanahelinää.172 Tyhjän sylin messuissa rukoiltiin hyvinkin monella erilaisella 

tavalla. Yli puolet haastatelluista173  sanoo, että valitut rukoustekstit ovat sellaisten 

ihmisten kirjoittamia, jotka ovat itse kokeneet vastaavia asioita. Näin messuissa 

kuuluu kokemusasiantuntijoiden ääni.  

 Neljässä messussa kerätään myös esirukouspyynnöt seurakuntalaisilta, ja 

rukoillaan niiden puolesta.174 Kolme toimittajaa kertoi, että esirukouspyyntöjen 

kautta myös messun toimittajille eli sielunhoidollisissa tehtävissä toimiville 

piirtyy kuva siitä, keitä messussa on. Yksi näistä toimittajista175 sanoo, että 

kirkkosalissa on yleensä aina joku, joka ei anna omaa esirukoustaan. 

Mahdolliseksi syyksi toimittaja arvelee esimerkiksi sen, että rukousaiheiden 

puolesta ääneen rukoilu voi olla vieras käytäntö useille. Haastateltu sielunhoitaja 

sanoo, että hän menee messun jälkeisessä iltapalahetkessä aina niiden luo 

ensimmäisenä, jotka eivät ole antaneet omaa rukouspyyntöään luettavaksi. 

Haastateltu sanoo, että usein sellaisen henkilön kohdalla tilanne on melko tuore, ja 

hän sielunhoitajana haluaa tietää millaisesta maastosta ne tulee ja mihin 

ihmeeseen ne on sieltä oikein lähdössä. Sielunhoitaja kuitenkin kokee, että jos 

ihminen tulee iltapalahetkeen, hän on valmis keskustelemaan työntekijän kanssa. 

Tällaisessa tilanteessa voidaan ajatella, että sielunhoitaja on oivaltanut kenties 

lähestymisen priorisoinnin, jos hän menee ensimmäiseksi ihmisen luo, jonka suru 

vaikuttaa olevan sisäänpäin kääntynyttä ja kipeää.176 

                                                 
171 Laihia 2012, 51. 
172 H1, H3.  
173 H1, H2, H3, H5, H9.  
174 H4, H6, H7, H8.  
175 H8. 
176 H8.  
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 Seurakuntalaisten esirukouspyyntöjen puolesta rukoilua jaksotettiin neljässä 

seurakunnassa viidestä musiikilla. Tämä tapa on myös Palvelkaa Herraa iloiten – 

oppaan suosittelema.177 Jaksotus Tyhjän sylin messuissa saatettiin tehdä 

esimerkiksi niin, että yhdessä rukouksessa rukoiltiin lapsettomien puolesta, sen 

jälkeen laulettiin joku heidän suruunsa sopivaksi koettu laulu.178 Myös kynttilän 

sytyttämisellä jaksotettiin rukousta: eräs haastateltava kertoi, että ehdottaa aina, 

että jokaiselle esirukouslapulle sytytetään kynttilä symboloimaan sitä, että rukous 

nousee liekin lailla kohti Jumalaa.179 Lähes jokainen haastateltava kertoo, että 

kynttilöiden sytyttämisellä ja rukouksella on muutenkin vahva yhteys toisiinsa 

Tyhjän sylin messuissa. Seurakuntalaisten esirukousten lisäksi Tyhjän sylin 

messut rakentuvat valmiiksi kirjoitettujen rukousten pohjalle niin, että rukous on 

messujen keskiössä. Toimittajien joukossa on myös vertaisasiantuntijoita eli itse 

tyhjän sylin surua kokeneita. He kertovat kirjoittavansa runot ja rukoukset 

hoitaviksi ja lohduttaviksi.180 Vertaisasiantuntijat ymmärtävät kokemuksensa 

pohjalta tyhjän sylin surua oletettavasti eri tavalla, kuin henkilö, joka ei ole 

kokenut sellaista. Näin vertaisasiantuntijuus palvelee Tyhjän sylin messujen 

rukouksen sielunhoidollisuuden toteutumista.  

 Tyhjän sylin messun toimittajat tekevät suuren määrän ennakkovalmisteluja 

messun sielunhoidollisuuden toteutumiseksi. Kolmen seurakunnan messussa 

kierretään rukousalttareilla vapaasti. Rukousalttareilla voi olla esimerkiksi 

hiljentymistekstejä, tuohuksien sytyttämistä181 tai rukouskiviä. 

Rituaalitutkimuksen näkökulmasta tällainen symbolinen työskentely on 

hyödyllistä ja suositeltavaa. Esimerkiksi Elaine J. Ramshawn kehottaa käyttämään 

surun rituaaleissa symboliikkaa ja luovuutta.182 Tyhjän sylin messua voidaan pitää 

rituaalisena surun käsittelynä. Esimerkiksi rukousalttareilla kiertely ja 

rukouskivien käyttäminen voivat tukea rukouksen hoitavuutta.  

Rukousalttareita Tyhjän sylin messussa eräs toimittaja kuvailee näin:  

 

Niinkun haetaan sielunhoidollisuutta niillä. Sielunhoidollisuus ilmenee jotenkin, että ne 

rukousalttarit esimerkiksi on semmosia, missä oli niinkun rukouskivet, mihin oli annettu 

                                                 
177 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 20. 
178 H3, H9. 
179 H7.  
180 H2, H4.  
181 H2. 
182 Ramshaw 2009, 175–180.  
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semmoisia täkysanoja, mitä voi ajatella. Sit oli ihan semmonen alttari ja tuohuksen 

sytyttäminen, että itse saa sanoittaa sitä surua Jumalalle.183 

 

Kyseinen messutoimittaja korosti kautta haastattelun puheessaan sitä, että rukous 

on uskon ja myös elämän kieli. Hän hahmotti rukouksen kokonaisvaltaisesti 

sielunhoidollisena, sekä yleisesti että tyhjän sylin surun kohdalla. Rukouksella on 

myös tutkittu olevan sielunhoidollista merkitystä: Harri Koskelan väitöskirjassa 

lapsen kuoleman kokeneet vanhemmat kokivat erityisesti rukouksen auttaneen 

heitä selviytymään.184  

 Rukouksen sielunhoidollisuudesta erityisesti puhuneen haastatellun mukaan 

erityisesti symboliset työskentelyt tukevat sielunhoidollista rukousta ja hän 

sanookin, että jokaisessa hänen toimittamassaan Tyhjän sylin messussa on 

sellainen. Hänen näkemykseensä sielunhoidosta kuuluu vahvasti se, että surua 

täytyy käsitellä hyvin konkreettisin tavoin. Kyseinen toimittaja kertoo eräästä 

rukoustyöskentelystä seuraavalla tavalla:  

 

Jossain kerralla meillä oli.. puhallettiin.. siis oli täytetyt heliumpallot ja jokainen sai tussilla 

kirjoittaa tai piirtää siihen oman viestinsä ja sitten kun messu päättyi, niin me mentiin ulos 

ja päästettiin ne ilmapallot. Se oli ihana ja se on niin koskettava ja symboloi myös 

rukousta.
185

 

 

Haastateltu pohtii, että suuren surun keskellä rukouksia voi olla vaikea puhua 

ääneen tai sanoittaa paperille, jonka tietää luettavan ääneen. Haastateltu korosti 

myös ilmapallotyöskentelyä ja koskettavaa tunnelmaa: seurakuntalainen oli tullut 

sanomaan hänelle pallon lähetettyään, että rukous tuntui hoitavalta ja 

kirjaimellisesti kohti Jumalaa nousevalta. Haastateltu toi esiin myös kirkon 

jumalanpalvelusoppaan ohjeistuksen esirukoukseen, jossa kehotetaan käyttämään 

sellaisia esirukouksen muotoja, joihin seurakuntalainen voi itse osallistua.186 

Toimittaja sanookin, että tuon ohjeistuksen mukaan esirukouksen varsinkin 

erityismessuihin voi vaatia varsin vapaasti ja niin, että seurakuntalainen pääsee 

itse aktiivisesti osallistumaan rukoukseen. Mari Pulkkisen tutkimus osoittaa, että 

lapsensa menettäneille vanhemmille on tärkeää huomioida lapsen persoona ja 

yksilöllisyys. Näin on erityisesti niissä tapauksissa, joissa vanhemmat eivät 

                                                 
183 H5. 
184 Koskela 2011, 271. 
185 H5. 
186 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 20. 
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ehtineet muodostaa käsitystä lapsen persoonasta, sillä lapsi oli kuollut 

synnytyksessä tai heti sen jälkeen. Pulkkisen aineisto osoittaa, että tyypillinen tapa 

osoittaa lapsen yksilöllisyys on laittaa pieneen arkkuun mukaan jokin lapsen 

tavara. 187 Samanlaista konkretiaa voidaan hyödyntää myös Tyhjän sylin 

messuissa: messuun tulevia voisi jopa kehottaa ottamaan mukaan jonkun lapsesta 

muistuttavan esineen tai kuvan, joita rukouksissa voitaisiin symbolisesti käyttää.  

Jokainen toimittajista mainitsi rukouksista puhuttaessa erilaiset tunteet, 

jotka olisi hyvä huomioida rukouksia suunniteltaessa. Eräs toimittaja188 sanoi, että 

yleensä jumalanpalveluksissa rukous on Jumalan puoleen kääntymistä, mutta 

Tyhjän sylin messuissa se on Jumalan puoleen huutamista. Hän sanoi, että 

rukoukseen saa liittyä myös vihan ja raivon tunteita. Toimittaja kertoi, että nämä 

tunteet pyritään huomioimaan ja ilmaisemaan myös esimerkiksi rukousalttareilla. 

Näin seurakunta ja Jumala voivat hänen mukaansa olla ihmisen elämäntilanteessa 

kokonaisvaltaisesti.189 Nämä sanat ilmaisevat myös sen, millaisena hän pitää 

Jumalaa ja Jumalan vaikutusta sielunhoidossa. Haastatellun näkemyksen mukaan 

rukoukseen kuuluu erilaisten tunteiden näyttäminen Jumalalle, ja Jumala voi olla 

rukouksessa ja erilaisissa tunteissa läsnä.   

Yhden toimittajan mukaan messut ovat sielunhoidollisia, mutta jokainen 

ymmärtää messujen sielunhoidollisuuden eri tavalla: 

 

Mutta sitten taas jos ajattelee sielunhoidollisuuden sisältymistä messuun, niin sitten on mun 

mielestä aika paljon kiinni siitä, miten kukakin meistä sen itse mieltää ja näkee saarnassa ja 

rukouksessa.
190

 

 

Vaikka sielunhoidon voi mieltää eri tavalla, voidaan kuitenkin todeta, että 

jokainen haastateltu Tyhjän sylin messun toimittaja piti rukousten 

sielunhoidollisuutta erittäin tärkeänä. Edellä siteerattu toimittaja oli haastatelluista 

ainoa, joka nosti esiin sen näkökulman, että Tyhjän sylin messun toimittajat 

mieltävät sielunhoidollisuuden eri tavalla. Muiden haastateltujen puheessa 

sielunhoidosta välittyy yhtenäinen ja selkeä kuva. Kyseisen toimittajan 

kommentista välittyy se ajatus, että jokainen voi persoonallaan toteuttaa 

sielunhoitoa hyvin erilaisilla tavoilla.  

                                                 
187 Pulkkinen 2016, 164. 
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189 H2.  
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47 

Yleisesti sielunhoidollisuus näkyy toimittajien mielestä lohtuna, erilaisten 

tunteiden ilmaisuna ja toivona. Rukouksen rooli osana ehtoollisjumalanpalvelusta 

korostuu ja toimittajat ovat sitä mieltä, että rukousten tunnelma on hyvin erilainen 

kuin jumalanpalveluksissa ylipäänsä. Rukous liittyy vahvasti jokaiseen messun 

osaan, ja niin rukous kannattaa koko Tyhjän sylin messun läpi. Toimittajat eivät 

määrittele rukousta tarkasti, mutta rukousta voi olla heidän mukaansa olla ainakin 

musiikki, kirjoitettu rukous ja konkreettisen työskentelyn avulla toteutettu rukous. 

Yksi toimittajista kertoo rukouksien aitoudesta pääjumalanpalvelukseen 

verrattuna:  

 

Mutta se, että kun ne rukoukset luetaan siellä, niin ne on ihan aitoja. Siinä missä joku 

messun toimittaminen on ihan erilaista ja siellähän ei koskaan esirukouksessa lueta 

ihmisten.. Peitetään tai siis tehdään yleisluentoisesti.. Niin tässä kaikki on ihan paljasta, niin 

se on. 

 

Jokainen haastateltu nosti esiin liturgiasta musiikin ja sielunhoidollisten 

rukousten tai tekstien lisäksi erityisesti kynttilöiden sytyttämisen osana liturgiaa ja 

rukousta. Kynttilän sytyttäminen nähdään tärkeänä symbolina sekä rukoukselle 

että surulle. Kristillisessä perinteessä kynttilän palava liekki symboloi valon 

voittamista ja toivoa. Kynttilä kuvaa myös rukousta ja jumalanpalvelusopas 

neuvoo käyttämään jumalanpalveluksissa rukouskynttilöitä, jotka seurakuntalaiset 

voivat itse sytyttää.191 Osassa Tyhjän sylin messuissa kynttilät on sytytetty 

muistoksi vuorotellen esimerkiksi syntymättömille ja kuolleille lapsille. Joissakin 

messuissa kynttilät on puolestaan sytytetty rukouksen tai rukousvaelluksen 

alkaessa. Tärkeänä haastatellut kokevat sen, että messuun osallistuvat saavat itse 

sytyttää kynttilät ja sille on riittävästi aikaa. Kynttilän voidaan nähdä myös 

symboloivan rukousta ja helpottavan siihen keskittymistä. 

Kukaan toimittaja ei puhunut rukouksesta Tyhjän sylin messun ja sen 

iltapalahetken ulkopuolella. Kukaan ei esimerkiksi kertonut tai nostanut esiin 

rukoilua tyhjää syliä surevien puolesta muussa työssä ja arjessaan. Yksi 

toimittaja192 kertoi, että rukoilee messun jälkeen erikseen sellaisen ihmisen 

puolesta, joka ei ole halunnut antaa omaa esirukoustaan luettavaksi.  

Tämän rukousta käsittelevän luvun tulokset kertovat rukouksesta Tyhjän 

sylin messusta sen, että toimittajat kokevat tärkeänä sen, että rukoukset 

                                                 
191 Kynttilöiden käyttö jumalanpalveluksessa 2017. 
192 H6.  
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kirjoitetaan itse tai vertaisasiantuntijoita pyydetään kirjoittamaan ne. Tyhjän sylin 

messun toimittajat kokevat, että tällaiset rukoukset puhuttelevat messuun tulevia 

ihmisiä. Myös rukouksen jaksotus koetaan merkittävänä, sillä messuun tulevat 

ihmiset ovat niin vereslihalla193, että messuun keskittyminen ja ajatusten koossa 

pitäminen voi toimittajien mukaan haastavaa. Tyhjän sylin messun toimittajien 

näkemykset kertovat rukouksesta jumalanpalveluksissa ennen kaikkea sen, että 

niitä voidaan toteuttaa monipuolisilla tavoilla ja konkreettisten työskentelyjen 

avulla. Samanlaiset rukoustyöskentelyt ovat sovellettavissa yhtä lailla mihin 

tahansa jumalanpalvelukseen. 

 

5.3 Musiikin kautta ihminen tulee Jumalan kohtaamaksi  

Luterilainen kirkko on paitsi sanan myös sävelen kirkko, todetaan 

jumalanpalvelusoppaassa. Luterilainen näkemys musiikista on se, että musiikki on 

Jumalan lahjaa, jolle annetaan jumalanpalveluksissa soiva muoto.194 

Emerituspiispa Yrjö Sariola on todennut, että hengellinen musiikki ja kirkon 

kontekstissa erityisesti virret ovat paitsi yhteisöllisiä, myös Jumalan ja ihmisen 

välinen vuoropuhelun muoto.195 Musiikilla on luterilaisessa perinteessä myös 

lohduttava ja hoitava tehtävä. Virsikirjan alkulehdillä kerrotaan, että Virren veisuu 

on yhtä aikaa julistusta, opetusta, sielunhoitoa ja yhteyden kokemista.196  

Sama luterilainen perinne välittyy myös Tyhjän sylin messuissa.  

Jokainen haastateltu on sitä mieltä, että musiikki on yksi keskeisimmistä 

yleisen sielunhoidon välineistä niin Tyhjän sylin messuissa kuin muissakin 

työtehtävissä. Jokainen haastateltu messun toimittaja kertoi, että messun 

musiikkia pohditaan hyvin tarkasti, ja valinnoista keskustellaan toimittajien 

kesken jo kauan ennen messua. Eräs haastateltu sanoo, että musiikki valitaan niin, 

että siinä on tilaa itkeä.197 Seija Salonen on tutkinut teologian pro gradussaan 

surun ja sielunhoidon suhdetta nykyisen virsikirjan virsissä. Salosen tutkimus 

osoittaa, että virsikirjassa on runsaasti surussa lohduttavia virsiä. Salonen toteaa 

myös, että virsikirjassa on kohdistettuja virsiä lapsensa menettäneille 

                                                 
193 H2.  
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196 Virsikirja 1986, 8. 
197 H1.  



49 

vanhemmille.198 Tyhjän sylin messujen toimittajat tuntevat musiikin merkityksen 

sielunhoidossa iästä ja ammatista riippumatta. 

Toimittajat kertovat, että myös seurakuntalaiset ovat kokeneet musiikin 

tärkeänä osana messuja ja niiden sielunhoidollisuutta. Seitsemän haastateltua 

kertoi esimerkin siitä, miten joku seurakuntalainen on tullut messun jälkeen 

keskustelemaan juuri messun musiikista. Eräs toimittaja kertoo näin:  

 

Messut ovat hyvin sielunhoidollisia. Se, mitä monet tuli sanomaan erityisesti oli niinkun se, 

että mitä oli se musiikki. Että vaikka ei sitten tulleet siihen kahville ja jääneet meidän 

kanssa, niin jotkut saattoi käydä siinä pyörähtämässä ja kysymässä, että mikä se kappale oli 

mikä soitettiin, että se oli niin kaunis ja hoitava. Että siinä se ajatus mikä meillä oli, oli just 

tämmöinen rauhallisuus, mutta samalla myös valoisuus ja toivo.199 

 

Tämä ja monet muut esimerkit kertovat siitä, että toimittajat ovat kokeneet 

musiikin olevan tärkeä sielunhoidon väline. Yksi toimittajista sanoi, että musiikin 

on pakko puhua, kun itse ei osaa, ja että musiikki on tunteiden kieli.200 Kuusi 

yhdeksästä haastatelluista sanoitti jollakin tavalla, että musiikin kautta voidaan 

kohdata Jumala ja kuulla hänen äänensä. Eräs toimittaja sanoi, että musiikin 

kautta ihminen tulee Jumalan kohtaamaksi.201 Elaine J. Ramshawn mukaan 

musiikin kautta kipeät tunteet on helpompi kohdata, ja musiikki voi auttaa 

sanoittamaan niitä. Tyhjän sylin messuissa tämän voisi huomioida niin, että 

musiikki ei olisi pelkästään instrumentaalia. Sanoitettu musiikki voi parhaillaan 

auttaa jopa surun käsittelyssä ja toipumisessa.202 

 Musiikkia sielunhoidon välineenä on käytetty tutkimusseurakunnissa eri 

tavoin. Toisissa seurakunnissa oli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsiä tai 

muita yhteislauluja, toisissa pelkästään esitettyä musiikkia, joissakin puolestaan 

molempia. Eräs haastateltu on toteuttanut messuja useammassakin seurakunnassa, 

ja hän kertoi Tyhjän sylin messujen musiikin monimuotoisesta toteuttamisesta 

näin:  

 

Kanttori on ollu kyllä kaikissa. Ja yhdessä seurakunnassa ei laulettu mitään, että siellä oli 

vaan semmosta soitettua urkumusiikkia ja viulu toisessa. Mutta toisessa sit taas oli myös et 

laulettiin ihan yhteislauluja ja virsiä.203 
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Virsiä käytettiin jokaisessa tutkimusseurakunnassa joko instrumentaaleina, 

yhteisesti veisattuina tai esityksinä. Haastatellut kokivat virret yleisesti 

sielunhoidollisina ja Tyhjän sylin messun teemaa tukevina. Haastatteluissa tuli 

esiin kolme virttä, jotka yhdistivät useamman seurakunnan Tyhjän sylin messuja: 

Herra kädelläsi (517), Tule kanssani Herra Jeesus (548) sekä Jeesus, joka 

lempänä (248). Lisäksi haastattelujen jälkeen adventtina 2016 Virsikirjan 

lisävihkoon tullut Suojelusenkeli oli osa Tyhjän sylin messua useammassa 

seurakunnassa. Laulu- ja virsivalintojen lisäksi messuissa pyritään aineiston 

mukaan huomioimaan musiikin soittaminen monipuolisesti, ja messujen 

toimittajat ovat tarkkoja musiikin laadun suhteen. Haastatellut seurakunnan 

työntekijät nostivat korkealle jalustalle kanttoreiden ammattitaidon ja heidän 

tekemänsä työn Tyhjän sylin messuja varten. Kanttorit saivat kehuja esimerkiksi 

tilaisuuden luonteen taitavasti huomioimisesta ja musiikista, johon voi liittyä 

surun kanssa.204  

Kuten kaikissa jumalanpalveluksissa yhä enenevissä määrin205, soitinten 

käyttö Tyhjän sylin messuissa on monipuolista. Tutkimusseurakunnissa käytettiin 

urkujen lisäksi esimerkiksi pianoa, huilua, kitaraa, oboeta ja kannelta. Musiikki oli 

myös ainoa haastatteluissa ilmennyt asia, josta messun toimittajat olivat saaneet 

suoraa palautetta messuun osallistuvilta seurakuntalaisilta. Haastatteluissa kävi 

ilmi esimerkiksi se, että nekin ihmiset, jotka eivät olleet tulleet iltapalahetkeen 

messun jälkeen, olivat saattaneet käydä kysymässä jonkun kappaleen nimeä tai 

lauletun virren numeroa. Jokaisessa haastattelussa kävi ilmi, että kaikkien 

messujen jälkeen ainakin yksi seurakuntalainen oli antanut myönteistä palautetta 

musiikkivalinnoista. Yksi toimittajista tiivisti, että eihän tää messu oo semmonen 

jossa arvioidaan mitä me tehään, kun on niin harras, mutta musiikista aina joku 

sanoo jotain.  

 Musiikin määrään, luonteeseen ja laatuun keskittymisen voidaan sanoa 

olevan hyvä valinta Tyhjän sylin messuissa, sillä yhä enenevissä määrin 

musiikkitapahtumat tuovat ihmisiä kirkkoon. Samaan aikaan kun kaikkien muiden 

kirkon tapahtumien ja toimitusten osallistujamäärät laskevat, 

musiikkitilaisuuksien osallistujamäärät nousevat tasaisesti.206 

 

                                                 
204 H3. 
205 Osallistuva luterilaisuus 2015, 88. 
206 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2015, 55–57. 
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5.4 Kun mennään ehtoolliselle, kurkotetaan valoa kohti   

Ehtoollisen vietto on sielunhoidon pyhä väline, joka luterilaisen opin mukaan 

yhdistää kristityt toisiinsa ja Kristukseen.207 Professori Alister E. McGrathin 

kristillisen teologian historiassa ehtoollinen on hahmotettu pääasiassa neljällä 

tavalla: armonvälittäjänä, uskonvahvistajana, ykseyden lisääjänä ja Jumalan 

lupausten vakuuttaja.208 Ehtoollisen sielunhoidollisen ulottuvuuden voidaan nähdä 

olevan erityisesti siinä, kun ehtoollispöydän ympärillä oleva seurakunta kokee 

yhteyttä toisiinsa ja saa vakuutuksen Jumalan armosta heidän elämässään. Tätä 

tutkimusta lähelle tulee myös uskonnonpedagogi Peter Biehlin ajatus 

sakramenteista, sillä hänen mukaansa ne ovat rituaaleja, joissa konkreettinen 

toiminta yhdistyy symboleiden avulla kristityn henkilön todellisuuteen.209 Biehlin 

mukaan tällaisessa sakramentissa ihminen vahvistuu ja tulee osalliseksi Taivaassa 

tapahtuvasta ehtoollisesta. Näin Biehlin mukaan se rituaalina yhdistää nykyhetken 

ja tulevaisuuden samaan hetkeen.210 

Haastatellut puhuvat ehtoollisesta sielunhoidon välineenä melko vähän. 

Toisaalta jokainen haastateltava sanoo, että haluttiin nimenomaan toteuttaa 

Tyhjän sylin messu eli ehtoollisjumalanpalvelus, ei esimerkiksi hartaushetkeä. 

Tästä voidaan päätellä, että haastatellut pitävät ehtoollista keskeisenä 

sielunhoidon välineenä, vaikka sen sanoittaminen rajautuu useissa haastatteluissa 

sen toteamiseen, että hartaushetki ei olisi ollut riittävä.211 Tyhjän sylin messun 

toimittajien keskustelu ehtoollisesta painottuu pitkälti ehtoollisliturgiaan. Jokainen 

haastateltu nostaa esille sen, että koko messun ja myös ehtoollisosan liturgia 

pyritään toteuttamaan mahdollisimman matalakirkollisena ja kevyenä, koska 

Tyhjän sylin messuissa on heidän mukaansa usein ihmisiä, jotka eivät käy muuten 

kirkossa. Lisäksi toimittajista lähes kaikki nostavat esille sen näkökulman, että 

mahdollisimman yksinkertainen liturgia palvelee messua, jonka keskiössä on suru. 

Useamman Tyhjän sylin messun liturgina toiminut sanoo ehtoollisesta seuraavalla 

tavalla:  

 

 

 

                                                 
207 Kotila 2004, 252.  
208 McGrath 2012, 574–582. 
209 Biehl 1991, 128–130. 
210 Biehl 1993, 22–24. 
211 H6. 
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Pyrin ehtoollisliturgiasta tekemään tuttavallisen tai sanotaan, että muutamalla sanalla mä 

avaan, mikä se on. Ja ikään kuin saatan heitä saatesanoilla ehkä jollekin vähän vieraaseen 

tilanteeseen. Kyllä he kovin tunteessa ovat siinä pöydässä. Tilaisuus rakentuu rukouksesta, 

musiikista ja ehtoollisesta. Ehtoollisliturgia on hyvin lyhyt ja pelkistetty, mutta siihen tulee 

nää sanat, että mä usein avaan vähän, että mikä tää oikein on. Että tähän pöytään käymme 

kristittyjen kanssa täällä tällä puolella, mutta tässä on myös ne, jotka on toisella puolella. 

Olemme kaikkien rakkaidemme kanssa tässä pöydässä. 

 

Kyseisen toimittajan mukaan ehtoollisen sielunhoito toteutuu myös siinä, että 

voidaan ajatella, että kaikki kristityt ovat yhdessä ehtoollispöydässä, myös 

menetetyt läheiset. Heikki Kotila kirjoittaa, että uskon yhteys ylittää kuoleman 

rajan.212 Ehtoollisen sielunhoidollisuus voi seurakuntalaisen kohdalla toteutua 

toimittajan mukaan eri tavalla, jos seurakuntalainen voi ajatella olevansa samassa 

pöydässä menetetyn läheisensä kanssa. Toinen keskeinen näkemys toimittajan 

sielunhoidollisuudesta on se, että sielunhoito tekee vieraan tilanteen ihmiselle 

tuttavalliseksi. Hän ajattelee, että messuissa sielunhoito toteutuu silloin, kun 

seurakuntalaisilla on turvallinen olo. Kyseinen toimittaja kokee, että hänen 

roolinsa jumalanpalveluksen liturgina on tuoda tilaisuuteen tuttuuden ja 

turvallisuuden tunne, vaikka jumalanpalveluksiin osallistuminen ei olisikaan 

kovin tuttua.   

 Ehtoollisessa sielunhoidon välineenä on myös symbolinen merkitys. Kuusi 

haastateltua kertoo, että heidän seurakuntansa Tyhjän sylin messu tehdään niin, 

että rakenne kulkee ikään kuin pimeydestä valoon, epätoivosta toivoon. Yksi 

toimittaja kuvailee tätä rakennetta erityisesti ehtoollisen kautta:  

 

Kuorissa on se valo-osa ja tunnelmointi on etualalla ja kuori on valaistu, koska kun 

mennään sinne ehtoolliselle, niin valoa kohti kurkotetaan siinä kohtaa. Siinäkin on ihmisiä, 

joista mä näen, että eivät ole pitkään pitkään aikaan tulleet ehtoollispöytään niin yleensä 

tulevat. 

 

 

Tässä tapauksessa toimittajan asuinpaikka ja työskentelypaikka vaikuttavat siihen, 

millaisena hän kokee ehtoollistilanteen. Voisi ehkä ajatella, että pappi on sellainen 

työntekijä, joka osaa päätellä seurakuntalaisten eleistä, kuinka tottunut 

ehtoollisvieras hän on. Kuitenkaan kyseisen kommentin sanoja ei ole pappi vaan 

seurakunnassa perhetyöntekijä. Tällainen kommentti ja muu haastattelu 

ilmentävät, että kyseinen työntekijä on tottunut avustamaan jumalanpalveluksissa 

ja ehtoollisella. Seurakunnasta tämä esimerkki kertoo sen, että jumalanpalveluksia 

on viikoittain toteuttamassa moniammatillinen tiimi, kuten 

                                                 
212 Kotila 2004, 252. 
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jumalanpalvelusoppaassa kehotetaan: Omien jumalanpalvelustehtäviensä lisäksi 

diakonian ja kasvatuksen työntekijät välittävät jumalanpalvelukseen kärsivien ja 

lasten äänet.213 Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole todellisuutta kaikissa 

seurakunnissa ympäri Suomea.  

Kolmessa seurakunnassa ehtoollisen yhteyteen on rakennettu 

rukousalttareita. Toimittajista kaksi214 sanoo, että ehtoollinen yhdistetään tällä 

tavalla vahvemmin rukoukseen ja sielunhoitoon. Kumpikin kyseisistä toimittajista 

on toteuttanut messuja samassa seurakunnassa ja he kertoivat keskustelleensa 

erityisesti siitä, miten ehtoollisosiossa voitaisiin toteuttaa sielunhoitoa niin, että 

sielunhoito kiteytyisi ehtoollisen nauttimisen lisäksi myös koko ehtoollisosioon. 

Toinen toimittaja kertoo, että monissa messuissa heillä on ollut rukousalttarit juuri 

ehtoollisosiossa, johon kiteytyvät kiitollisuus, kristittyjen yhteys Jumalaan ja 

toisiinsa, syntien anteeksianto ja muistoateria. Hän sanoo, että myös rukoiluun 

kuuluvat samat asiat, joten ne on tuntunut luontevalta yhdistää. 

 

5.5 Psalmissakin huudetaan apua  

Harri Koskelan tutkimuksessa lapsensa menettäneiden vanhempien selviämisestä 

yksi tulos on se, että Raamattu on ollut keskeinen hengellisen avun saamisen ja 

myös etsimisen väylä.215 Kirkko on myös erikseen listannut lohduttavia 

raamatunkohtia erilaisiin elämäntilanteisiin.216 Kirkon työntekijöinä myös Tyhjän 

sylin messun toimittajat näkevät luonnollisesti Raamatun sielunhoidon välineenä. 

Jokaisessa Tyhjän sylin messussa, joista toimittajat kertovat, käytetään useampia 

raamatunkohtia messun aikana. Raamatun kohdat valitaan jokaista messua varten 

vapaasti ja valinnalle on toimittajien mukaan kaksi kriteeriä: Raamatun sanan 

pitää lohduttaa, eikä se saa kuulostaa millään tavalla syyttävältä. Toimittajista 

lähes kaikki sanoivat, että käyttävät niitä raamatunkohtia, jotka Tyhjän sylin 

messun kaavaan ja toimittajan ohjevihkoon on laitettu. Tällaisia raamatunkohtia 

ovat messun kaavan mukaan Psalmit 42, 94, 121, 139, 142 sekä Joh 6:38–40.217 

Eniten yksittäisiä mainintoja sai psalmi 142: 

 

 

                                                 
213 Palvelkaa Herraa iloiten 2009,  
214 H1, H4.  
215 Koskela 2011, 67. 
216 Raamatunluku sielunhoidon välineenä.  
217 Hakala 2010. 



54 

1 Virsi, jonka Daavid lauloi ollessaan luolassa. Rukous. 

2 Minä korotan ääneni 

ja huudan avuksi Herraa. 

Minä korotan ääneni 

ja etsin apua Herralta. 

3 Hänelle minä kannan huoleni, hänelle kerron, mikä minua painaa. 

4 Voimani ovat lopussa, 

mutta sinä näet jokaisen askeleeni. 

Tielle, jota kuljen, 

on viritetty ansa minua varten. 

5 Katso minua, niin näet, että olen vailla puoltajaa. Minulla ei ole turvapaikkaa, kukaan ei 

välitä siitä miten minun käy. 

6 Herra, sinua minä huudan avukseni. 

Minä sanon: sinä olet turvani, 

minun perintöosani 

elävien maassa. 

7 Kuule, kuinka vaikeroin, 

en jaksa enää! 

Vapauta minut vainoojieni käsistä! 

He ovat minua vahvempia. 

8 Olen satimessa – pelasta minut, niin saan kiittää sinun nimeäsi. Ystävät kokoontuvat 

ympärilleni, kun pidät minusta huolen. 

 

Toimittajista myös kaikki mainitsivat erityisesti psalmien lukemisen Tyhjän 

sylin messussa, ja perusteena käytettiin esimerkiksi sitä, että useissa psalmeissa 

huudetaan Jumalalta apua ja huudetaan Jumalalle omaa tuskaa.218 Ylläoleva 

käytetyin psalmi 142 on esimerkki siitä. Toimittajat kokevat psalmit ajattomina, ja 

ne ilmentävät sitä, että ihmisillä on ollut kaikkina aikoina huolia ja murheita. Usea 

haastateltu219 myös kokee, että psalmien kuuntelemisen aikana on tilaa omille 

ajatuksille ja rukouksille. Yksi heistä kuvailee:  

 

Tää oli yksi niistä ja sitten mä aloitin siitä psalmista, että tavallaan että kaikkina aikoina 

ihmisillä on ollut huolia ja murheita ja vaikeita aikoja. Jumalalle, tässä psalmissakin 

huudetaan Jumalalta apua, ja Jumalalle sitä omaa tuskaa, mä lähdin siitä.220 

 

                                                 
218 H2.  
219 H1, H3, H6, H8, H9. 
220 H6. 

http://raamattu.fi/1992/Ps.142.html#v1
http://raamattu.fi/1992/Ps.142.html#v6
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Sielunhoidollisia raamatunkohtia toimittajat kuvailevat esimerkiksi semmoisina 

että on tilaa ajatuksille ja tilaa vaikka itkeä.221 Myös raamatunkohtien valinnan 

osalta voidaan todeta, että sielunhoidollisuus on oikeastaan ainoa kriteeri. Tässä 

tutkimuksessa haastateltujen näkemykset sielunhoidollisista raamatunkohdista 

olivat hyvin yhtenevät keskenään.  

 

5.6 Ettei liikaa puhkiselitetä 

Saarnan yksi tehtävä on lohduttaa ja antaa toivoa toivottamalta tuntuvaan 

elämään.222 Tyhjän sylin messujen saarnoja on aineiston mukaan toteutettu 

kolmella tavalla: perinteisenä papin puhumana saarnana, vertaispuheenvuorona ja 

kokonaan ilman saarnaa tai puhetta. Kahdessa seurakunnassa käytössä oli 

perinteinen saarna ja neljässä seurakunnassa saarnan tilalla on 

vertaispuheenvuoro. Eräässä seurakunnassa kaavassa vuorottelivat rukous, 

raamatuntekstit ja musiikki niin, että saarnaa ei ollut ollenkaan. Tyhjän sylin 

messun ohjevihossa ja kaavassa suositellaan perinteisen saarnan tilalle 

vertaispuheenvuoroa tai lyhyttä hengellistä puhetta.223 Vaikka Tyhjän sylin 

messun saarnoja on toteutettu monella eri tavalla, niitä kuitenkin yhdistää se, että 

saarnan keskeinen kriteeri on lohduttaa ja antaa toivoa. Lohtu ja toivo ovat 

jumalanpalvelusoppaassa huomioitavia ohjeita saarnan tekemiseen. Sielunhoidon 

professori Paavo Kettunen kirjoittaa, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

saarnoissa ei huomioida riittävästi sielunhoitoa, ihmisten ja hänen kysymyksiensä 

kohtaamista tai lohduttavaa näkökulmaa.224 Aineiston pohjalta voidaan sanoa, että 

Tyhjän sylin messuissa tilanne on täysin päinvastainen.  

        Kahdessa tutkimusseurakunnassa messun liturgi saarnasi jostakin tietystä 

raamatunkohdasta. Koska messuja ei vietetty kirkkovuoden ajankohdan mukaan, 

raamatunkohtakaan ei määrittynyt minkään määrätyn pyhän teksteistä. 

Jumalanpalvelusoppaassa sanotaan, että saarnatekstistä tulee huomioida myös sen 

sielunhoidollinen ulottuvuus.225 Molemmissa seurakunnissa pappi oli itse valinnut 

lohdullisen ja sopivaksi kokemansa raamatunkohdan. Toinen papeista sanoi, että 

hänelle tuli heti mieleen sopiva ja tuttu raamatunkohta, kun toinen puolestaan 

kertoi, että oli käyttänyt etsinnässä apunaan kirkollisten toimitusten kirjaa. 

                                                 
221 H4.  
222 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 92, 94. 
223 Hakala 2010, 16. 
224 Kettunen 2013, 160–162. 
225 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 92–93. 
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Kirkollisten toimitusten kirjasta hän oli käynyt läpi suruteemaiset hartaudet, ja 

niihin ehdotettujen raamatuntekstien pohjalta valinnut sen, mistä saarnaaminen oli 

tuntunut mielekkäältä ja hänen arvionsa mukaan seurakuntalaisillekin 

merkitykselliseltä. Kumpikin saarnaaja sanoi valinnassaan painottaneen sitä, että 

Raamatun teksti olisi lohdullinen ja puhutteleva, ja tältä pohjalta päätynyt 

saarnaamaan psalmista. Toinen saarnannut pappi sanoi, että halusi tekstin olevan 

jo itsessään sielunhoidollinen ja sellainen, jonka historiallista tai eksegeettistä 

taustaa ei tarvitse saarnassa erityisesti aukaista kuulijoille.  

Kumpikin haastateltu on tyytyväinen ratkaisuun saarnata itse, ja on 

saarnannut useammassakin Tyhjän sylin messussa. Kettusen mukaan 

sielunhoidollinen saarna onnistuu toteuttamaan onnistuneesti sielunhoidollisen 

keskustelun peruselementit kuten hyväksymisen ja kohtaamisen. 

Sielunhoidollisesti onnistuneen saarnan pitämiseen saarnaajan tarvitsee nähdä 

vaivaa.226 Kumpikin perinteiseen tapaan saarnannut koki, että saarna onnistui 

hyvin, kun valmistelussa kiinnitti huolellisesti huomiota sielunhoidollisen saarnan 

tekemiseen. Toinen itse saarnanneista kertoi, että he harkitsivat seurakunnassa 

kyllä vertaispuheenvuoronkin käyttöä saarnan paikalla, mutta tulivat siihen 

tulokseen seurakuntalaisten palautteen pohjalta, että esimerkiksi abortin tehneen 

vertaispuheenvuoro ei kosketa tai tunnu sopivalta lapsettomalle tai päinvastoin. 

Näiden haastateltujen mukaan seurakuntalaiset olivat olleet sitä mieltä, että 

jokainen tarina on erilainen, ja vertaispuheenvuoro vai pahimmillaan pahentaa 

joitakin tuntemuksia. 

       Neljässä seurakunnassa on päädytty Tyhjän sylin messussa siihen, että 

saarnan paikalla on vertaispuheenvuoro, jonka pitäjä oli hankittu joko paikallisen 

sairaalapapin tai eri tukiyhdistysten kontaktien kautta. Vertaispuheenvuoron 

pitäjäksi valittu henkilö on kolmen haastatellun227 mukaan sellainen, jonka 

akuutista suruvaiheesta on yleensä useampi vuosi, ja puheenvuoron pitäjä pystyy 

puhumaan kokemuksistaan ilman suurempia tunnekuohuja ja mielellään. Kaksi 

haastatelluista sanoo, että vertaispuheenvuoron pitäjä on valittu myös pitäen 

silmällä sitä, että hän kokee saaneensa apua, toivoa ja lohdutusta Jumalalta. Siinä 

mielessä heidän mukaansa vertaispuheenvuorossa on saarnan elementtejä. Eräs 

toimittaja kertoo, että liturgivuorossa ollessaan hän valitsee johdantosanoihin 

lohduttavan raamatunkohdan, jonka lyhyesti avaa seurakuntalaisille, mikäli 

                                                 
226 Kettunen 2013, 160–162. 
227 H1, H6, H7.  
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perinteistä saarnaa ei ole. Saarnaaja voi jumalanpalvelusoppaan mukaan olla joko 

pappi tai satunnaisesti kirkon konfirmoitu, kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 

jäsen.228 Tätä ohjeistusta noudatetaan luonnollisesti myös Tyhjän sylin messuissa, 

ja se antaa raamit myös vertaispuheenvuoron pitäjälle.  

Niissä tutkimusseurakunnissa, jossa on käytössä vertaispuheenvuoro, 

haastatellut Tyhjän sylin messujen toimittajat ovat kokeneet ne sielunhoidollisina 

puheina, joista välittyy Jumalan lohdutus yksittäisen ihmisen elämässä. Nämä 

haastatellut kokevat, että vertaispuheenvuoron käyttö osoittaa messun 

sielunhoidollisuudesta sen, että sielunhoito ei vaadi toteutuakseen pappia. 

Aineiston pohjalta voidaan sanoa, että vertaispuheenvuoron toimittajat korostivat 

ainakin haastattelujen aikana enemmän yleistä pappeutta ja jokaisen kristityn 

mahdollisuutta toimia sielunhoitajana kuin perinteiseen saarnaan päätyneet 

Tyhjän sylin messun toimittajat.   

 Eräässä seurakunnassa ei ollut puhetta tai saarnaa ollenkaan. Messun 

toimittaja kertoo messusta seuraavalla tavalla:  

 

Ja kynttilöitä oli kaiken kaikkiaan viisi ja sitten siinä välissä laulettiin aina virttä 600. Tää 

oli siis ikään kuin yhdistetty puhe ja esirukous. Meillä ei ollut saarnaa, että se oli ihan sitten 

tietoinen valinta.229  

 

Jokainen haastateltava kertoi, että myös saarnassa on mietitty sitä, että miten se 

palvelisi sielunhoidon ja erityisesti kaivatun lohdutuksen näkökulmasta 

seurakuntalaisia parhaiten. Aineiston pohjalta voidaan sanoa, että 

sielunhoidollisuus on ollut saarnan teon tärkein kriteeri. Vaikka Tyhjän sylin 

messuissa on tehty erilaisia ratkaisuja saarnan suhteen, jokainen ratkaisu on 

tarkasti mietitty ja saarnan sielunhoidollisuuden näkökulmasta perusteltu. 

Eräs haastateltava kiteytti ajatuksensa sielunhoidollisesta saarnasta näin:  

 

Saarnaltaan on ollu usein siis semmonen enemmän tämmönen meditatiivinen ja 

sielunhoidollinen. Ollaan luotettu enemmän siihen, että Jumala lohduttaa sillon, kun 

ihmisen sanat tai selittäminen ei välttämättä auttaisi. 

 

Haastatelluista toimittajista edellä siteerattu korosti kaikista eniten Jumalan 

huolenpitoa ja lohdutusta sielunhoitotilanteissa, ja hänen näkemyksensä yhtenevät 

                                                 
228 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 17. 
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Kiisken kanssa. Jouko Kiisken sielunhoitokäsitys nostaa vahvasti keskiöön 

Jumalan läsnäoloa sielunhoitotilanteessa.230 Myös työalalla voi olla myös 

merkitystä siihen, miten sielunhoidon ja jumalanpalveluksen ymmärtää. Kyseessä 

oleva haastateltu työskentelee seurakunnassa kanttorina. Kati Niemelän 

tutkimuksen mukaan kanttorit pitävät jumalanpalveluksia merkittävimpinä 

työtehtävinä kuin papit.231 Kiinnostava havainto on myös se, että kanttorit pitävät 

sielunhoitotyötä ja musiikkitoimintaa yhtä tärkeänä.232 Havainto kyseessä olevan 

kanttorin haastattelusta on siis yhtenevä myös monien muiden kanttorien kanssa, 

jotka nostavat sielunhoidon jumalanpalveluksen jälkeen merkittävimmäksi 

työtehtäväksi. Tästä näkökulmasta on helppo selittää, miksi haastateltu kanttori 

kokee Tyhjän sylin messut niin merkittäviksi.  

Useammassa seurakunnassa messuja toimittanut koki puolestaan saarnan 

olevan haastava juuri siksi, kun sen sielunhoidollisuutta pitää pohtia 

keskimääräistä enemmän:  

 

Nää on aika vahvasti sielunhoidollisia messuja ja kohtaamisia ja siihen on pyritty ja et 

huomioidaan se ihmisten elämäntilanne. Ja sit ettei liikaa jotenkin puhkiselitetä että sinusta 

tuntuu tältä. Että se on takia se saarna on ollu kaikista haastavin.233 

 

Tämän tutkimuksen aineisto osoittaa, että Tyhjän sylin messun saarnat ovat 

sielunhoidollisia, ja messujen toimittajat näkevät paljon vaivaa sen onnistumisen 

eteen. Paavo Kettunen määrittelee onnistuneen sielunhoidollisen saarnan 

sellaiseksi, jossa saarnaaja kohtaa ihmisten perimmäisiä kysymyksiä, yksilöiden 

arjen todellisuus on läsnä, saarna ei tuomitse vaan on eläytyvä ja lohduttava ja 

sielunhoidollisen keskustelun tyypilliset piirteet täyttyvät. Ne piirteet ovat 

kontakti, kohtaaminen, luottamus, vastaanotetuksi tuleminen, hyväksyminen, 

vierellä kulkeminen ja elämän tarkoituksen pohtiminen.234 Jokainen haastateltu 

Tyhjän sylin messun saarnasta puhuessaan mainitsi ainakin kaksi näistä piirteistä, 

yleisimmin hyväksymisen ja elämän tarkoituksen pohtimisen. Tähän mennessä 

olen esitellyt tuloksissa Tyhjän sylin messun eri osissa tapahtuvaa sielunhoitoa. 

Seuraavassa kappaleessa laajennan jumalanpalveluksen eri osioiden käsittelyn 

                                                 
230 Kiiski 2009, 10–11. 
231 Niemelä 2014, 29. 
232 Niemelä 2014, 35. 
233 H8. 
234 Kettunen 2013, 161. 
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painopisteen siihen näkökulmaan, miten Tyhjän sylin messun toimittajat kokevat 

sielunhoidollisen kohtaamisen kokonaisuudessaan jumalanpalveluksen aikana.   

 

5.7 Sanaton sielunhoito  

Messu on sielunhoidollisen kohtaamisen paikka, jossa seurakuntalainen ja 

sielunhoitaja kohtaavat toisensa tavalla, jota yksi haastateltu235 nimittää 

sanattomaksi sielunhoidoksi. Tunteiden ilmaisu nonverbaalin viestinnän avulla on 

tavallista, ja joskus se säätelee esimerkiksi kokonaisen ryhmän vuorovaikutusta.236 

Näin ollen sanaton viestintä on luonnollista ja väistämätöntä myös sielunhoidon 

tilanteissa. Jokainen haastateltu kokee, että ehtoollisjumalanpalvelus rakentuu 

vahvasti sielunhoidon ympärille, ja osana sielunhoitoa on myös sielunhoitajan ja 

seurakuntalaisen välinen vuorovaikutus erityisesti sanattomasti. Toimittajat 

kuvailevat sielunhoidollista kohtaamista jumalanpalveluksen aikana elekielen 

kuvailun kautta. Eräs haastateltukin muistuttaa, että suuri osa ihmisten välisestä 

viestinnästä tapahtuu nonverbaalina, sanattomana viestintänä. Hän ajattelee, että 

monesti sielunhoidossakin eleet, ilmeet ja kehonkieli ovat sanoja tärkeämpiä. 

Sielunhoidollisia kohtaamisia voi tapahtua esimerkiksi erilaisten symbolisten 

työskentelyjen avulla, joista haastateltu kertoo seuraavalla tavalla: 

 

Tää on niin keskittynyt sielunhoitoon. Messun aikana on niin paljon sielunhoidollista 

kohtaamista ja se sielunhoito välittyy messun aikana. Ensinnäkin ollaan huomattu, että on 

tosi tärkeää, että on joku symbolinen työskentely, yksi edes. Meillä se on vaihdellut, että 

meillä äitienpäivän alla näissä Tyhjän sylin messuissa usein annetaan ruusu, jokainen saa 

äitienpäiväruusun.
 237

 

 

Haastatellut nostavat esiin myös sen, miten eri työtehtävissä olevat kokevat 

jumalanpalveluksen aikana tapahtuvan sielunhoidon. Omasta ammatista 

riippumatta kaksi kolmasosaa haastatelluista nostaa esille kanttorin työn 

haastavuuden. Kanttorin työskentelyä messun aikana sanottiin haastavaksi, sillä 

kanttori laulaa raskaista asioista, kokee kaiken musiikista tulevan tunnemaailman 

eri tavalla ja laulaa suoraan ihmisille.  

 

 

                                                 
235 H1. 
236 Nonverbaali vuorovaikutus. 
237 H5. 
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5.8 Sielunhoidolliset elementit Tyhjän sylin messuissa 

Tässä tulosluvussa on esitelty, kuinka Tyhjän sylin messuissa toimittajien 

näkökulmasta sielunhoito jumalanpalveluksen eri osissa toteutuu.  

Vaikka Tyhjän sylin messun toteutuksessa on erilaisia toimintamalleja, jokaista 

messua yhdistää se, että sielunhoito on messun keskiössä suunnitteluvaiheesta 

asti. Kuten kaavio 2 osoittaa, Tyhjän sylin messujen toteutuksessa on paljon 

yhdistäviä tekijöitä seurakunnasta riippumatta. Niiden avulla sielunhoito Tyhjän 

sylin messuissa tapahtuu.  

 

Kaavio 2. Sielunhoidon kokonaisuus Tyhjän sylin messussa.  

 

 

Yhdistäviä sielunhoidollisia elementtejä Tyhjän sylin messuissa ovat ennen 

kaikkea lohduttavat rukoukset, musiikki ja raamatunkohdat. Merkittävimmän eron 

aineistossa muodosti sielunhoidollisen saarnan toteutus: haastatelluilla oli erilaisia 

näkemyksiä siitä, millainen saarna palvelee parhaiten sielunhoidon tarkoitusta. 

Kaikki toimittajat näkevät tärkeänä myös sen, että Tyhjän sylin messuun 

osallistuvilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus säilyttää anonymiteettinsä. 

Haastatteluaineisto osoittaa, että Tyhjän sylin messun toimittajien ymmärrys 

sielunhoidosta perustuu ennen kaikkea seurakuntalaisten hyvinvointiin. Kokemus 

on osoittanut haastateltaville sen, että parhaiten monia seurakuntalaisia palvelee 

se, ettei tarvitse esittäytyä tai puhua kenenkään muun kanssa, jos ei itse niin halua.   

Yhdistävät tekijät 
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- Yhteislaulut
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6 Sielunhoidolliset keskustelut     

6.1 Tulee kohdatuksi ja kuulluksi – siinä on se sielunhoito 

Tässä tulosluvussa käsittelen erityistä sielunhoitoa, ja keskustelua sen muotona. 

Aluksi kerron Tyhjän sylin messun toimittajien näkemyksistä 

sielunhoitokeskusteluista messujen jälkeen. Tuon esiin mitä Tyhjän sylin messun 

toimittajat kokevat kuuluvan sielunhoitoon ja millaisia asioita sielunhoidollisissa 

keskusteluissa Tyhjän sylin messun jälkeen ilmenee. Näin vastaan 

tutkimuskysymykseen siitä, millainen on toimittajien näkemys sielunhoidosta.  

 Jokainen haastateltu Tyhjän sylin messun toimittaja pitää erittäin tärkeänä ja 

seurakuntalaisten kannalta merkityksellisenä sitä, että Tyhjän sylin messu ei pääty 

ehtoollisjumalanpalveluksen loppumiseen. Jokaisessa tutkimusseurakunnassa 

messun jälkeen oli iltapalahetki, joka järjestetään siksi, että surevilla on 

mahdollisuus keskustella seurakunnan työntekijöiden tai paikoittain 

järjestötyöntekijöiden kanssa. Tämä tukee sitä sielunhoidollista ajatusta, että papin 

tulee olla tavoitettavissa ennen jumalanpalvelusta ja sen jälkeen.238 

Haastatellut kokivat yksimielisesti, että iltapalahetkeen jäävät sellaiset ihmiset, 

jotka ovat valmiita keskustelemaan työntekijän kanssa tyhjän sylinsä surusta. 

Jokaisessa iltapalahetkessä käydään useita sielunhoidollisia keskusteluja erilaisista 

surutaustoista tulevien ihmisten kanssa. Aineiston pohjalta voidaan todeta, että 

Tyhjän sylin messujen toimittajat kokevat ja määrittelevät sielunhoidon asiakkaan 

kautta: sielunhoito tapahtuu, jos asiakas on kohdattu ja häntä on kuunneltu. Yksi 

toimittajista kiteyttää seuraavalla tavalla:  

 

Ja sit on tietysti hirveen arvokasta, jos ihmiset uskaltaa tulla. Koska mä luulen, että monilla 

on myös iso se kynnys tulla ja että tota kaikki ei haluakaan jakaa kenenkään kanssa. Vaikka 

aattelen, että yleensä se tekee ihmisille hyvää jos tulee kohdatuksi ja kuulluksi ja tota. Siinä 

on se sielunhoito.
239

 

 

Sielunhoidosta puhuttaessa jokainen haastateltu Tyhjän sylin messun toimittaja 

nosti esille sielunhoidolle olennaisen kristillisen näkökulman: sielunhoidossa 

Jumala on läsnä, sielunhoidossa voidaan käyttää hengellisiä välineitä ja 

sielunhoitoa tehdään kristillisestä vakaumuksesta käsin. Sielunhoitoa voi 

toimittajien mukaan tapahtua sekä messussa että iltapalahetkessä, mutta asiakkaan 

                                                 
238 Kettunen 2013, 158–159. 
239 H2. 
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kuuntelu tapahtuu erityisesti iltapalahetkessä. Iltapalahetki siis toteuttaa erityistä 

sielunhoitoa, ja erityisesti keskustelua sen muotona.240 

 Myös hengelliset kysymykset nousevat usein esiin iltapalahetken 

sielunhoitokeskustelussa. Kysyin haastattelussa, millaisia hengellisiä kysymyksiä 

keskusteluissa esiintyy. Haastatteluissa241 kävi ilmi, että erityisesti tahattomasti 

lapsettomat ovat kertoneet syyttäneensä Jumalaa lapsettomuudestaan. Osa näin 

kertoneista kuitenkin kahden toimittajan kokemuksien mukaan ajattelee, että 

uskoo lopulta lapsettomuuden olevan Jumalan suunnitelma, jonka avulla elämään 

löytyy jokin muu sisältö tai tarkoitus.242 Judith Stiggerin tutkimus tahattomasta 

lapsettomuudesta puoltaa näkemystä, että erityisesti kristityt kokevat 

lapsettomuuden Jumalan viestinä tai rangaistuksena.243 Terapeutti Linda P. 

Salzerin mukaan lapsettomuus aiheuttaa monesti myös sen ajatuksen, ettei hyvää 

Jumalaa voi olla olemassa ja tahattomasti lapseton kristitty voi Salzerin mukaan 

menettää uskonsa.244 Lapsettomuuden vaikutuksesta spiritualiteettiin ei ole tehty 

paljoakaan tutkimusta, mutta kaikessa tehdyssä tutkimuksessa spiritualiteetin 

muutokset nähdään yhtenevinä lapsen menetyksen kanssa.  

Yksi toimittajista kertoo, että kysymykset ovat konkreettisia ja liittyvät 

usein sekä omaan syyllisyyteen että teologisiin kysymyksiin vastauksien 

etsimiseen:  

 

Kyllä ne kysymykset on sellaisia, että kun tätä lasta ei kastettu, niin mitä hänelle tapahtuu. 

Ja just tää syyllisyys, joka on ehkä enemmän ihmisen omaa syyllisyyttä abortista vaikka. 

Että kun minä olen tehnyt abortin, ja se on mielestäni väärin, niin tuomitseeko Jumala 

minut, mitä minulle tapahtuu ja mitä sille lapselle on tapahtunut. Sitten ihan semmoisia 

niinkun että ollaanko me eletty jollain tavalla väärin tai tehty elämässämme vääriä 

valintoja, koska meidän lapset kuoli. Ihan tämmöisiä perustavia kysymyksiä miksi näin 

tapahtui. Yritetään löytää jotain syytä sille miksi näin tapahtui, oma syyllisyys ja häpeä ja 

syyn etsiminen ja sen linkittäminen hengellisyyteen ja sit tää kastekysymys on semmoisia 

isoja ja tosi vaikeita, jotka nousee usein aika siinä vaiheessa, kun ihmisellä on hätä.
 245

 

 

 

                                                 
240 Kettunen 2013, 18–28. 
241 H1, H3, H4, H8. 
242 H3, H8. 
243 Stigger 1983. 
244 Pruuki 2006, 77. 
245 H4.  
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Toimittajat kertovat, että keskusteluissa nousevat usein lapsen menettämisen 

aiheuttamat kipeät tunteet. Niitä Harri Koskela on tutkinut väitöskirjassaan.246 

Koskela jakaa tutkimustuloksensa kahteen osaan: menetyksen vaikutuksiin 

lapsensa menettäneen vanhemman elämässä sekä vanhempien psyykkisiin ja 

hengelliseen prosesseihin selviytymisen keinoina. Seuraava kaavion avulla247 

kertaan, mitkä ovat Harri Koskelan keskeisimmät tutkimustulokset tähän 

tutkimukseen peilattuina vanhemman spiritualiteetin muutoksista lapsen 

kuoleman jälkeen:   

 

Kaavio 3. Muutokset vanhemman spiritualiteetissa lapsen kuoleman jälkeen.  

 

  

 

Koskelan aineistona oli 64 lapsensa menettäneen vanhemman kirjoittamaa 

kirjettä. Koskelan tulokset osoittavat sen, että lapsen menettäminen vaikuttaa 

usein spiritualiteettiin jollakin tavalla. Koskelan mukaan vanhemmat ovat 

kokeneet erilaiset hengelliset prosessit avun lähteinä lapsen kuoleman jälkeen. 

Hengellisyys on Koskelan aineistossa merkittävä osa suruprosessia, ja erityisesti 

rukous, seurakunnan toiminta ja musiikki mainitaan toipumista auttavina 

tekijöinä.248 Koskelan tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että Tyhjän sylin 

messu voi tarjota mahdollisuuden käsitellä lapsen kuolemaa ja erityisesti sen 

                                                 
246 Koskela 2011. 
247 Kaavio 3.  
248 Koskela 2011,  
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aiheuttamia muutoksia hengellisyydessä. Tyhjän sylin messu ja sen iltapalahetki 

yhdistävät musiikin, seurakunnan toiminnan, rukouksen ja keskusteluavun.  

Hengellisistä kysymyksistä Tyhjän sylin messuun tulevia kiinnostaa 

Jumalan armo ja anteeksiantamus. Tämä heijastelee luultavasti lapsettomuuden ja 

lapsen menetyksen aiheuttamaa syyllisyyttä. Haastattelujen lisäksi tutkimukset 

puoltavat sitä, että erityisesti tahattomasti lapsettomat usein kokevat 

lapsettomuuden olevan Jumalan asettama rangaistus.249 On merkityksellistä, että 

kirkon työntekijät ovat sielunhoitajina ja keskustelukumppaneina pohtimassa niitä 

kysymyksiä, joka vaikuttavat syvästi myös ihmisen hengellisyyteen. Aineisto 

osoittaa, että Tyhjän sylin messut tuovat kirkkoon niitä ihmisiä, jotka eivät 

muuten välttämättä keskustelisi tuntemuksistaan kenenkään tai ainakaan kirkon 

työntekijän kanssa. Tämän näkökulman haastatellut nostavat merkittäväksi 

sielunhoidon kannalta.  

Toimittajista viisi250 koki sielunhoidollisten keskustelun merkityksen 

erityisesti siinä, että ihminen voi kokea, ettei hänellä ei ole mitään 

anteeksipyydettävää. Yhtä merkittävää toimittajien mukaan on se ihmisten 

kokemus, että Jumala antaa anteeksi nekin asiat, jotka ihminen itse kokee 

virheinä. Armo ja anteeksiantamus nousevat haastatteluissa esiin siis kahdella 

tavalla: Siinä, mitä toimittajat pitävät tärkeänä henkilökohtaisesti ja siinä, minkä 

he näkevät seurakuntalaisten keskeisenä keskusteluaiheena. Erityisesti abortin 

tehneiden raskas syyllisyys nousi esiin, kun toimittajat kuvailivat 

sielunhoidollisten keskustelujen sisältöä: 

 

Ihminen jollain lailla hakee semmosta, et joku ymmärtää ja antaa anteeks ja he on sanonu 

sen ääneen, niin joku on sit todennu, että Jumala antaa anteeks kaiken ja antaa meille aina 

uuden mahdollisuuden elää elämäänsä. Kyllä siitä huomaa, että se ihmisiä helpottaa.251 

 

Keskusteluissa ilmenee, että anteeksiannon teemaan kuuluu myös se, millaisena 

ihmiset kokevat ja ovat surun aikana kokeneet oman suhtautumisensa Jumalaan. 

Yksi haastatelluista252 kertoo esimerkiksi, että useat seurakuntalaiset ovat 

analysoineet suhdettaan Jumalaan ja sitä, miten he olivat vihaisia Jumalalle. Usein 

seurakuntalaisen oma ajatus on ollut toimittajan mukaan se, että Jumala kesti 
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vihan ja on antanut sen anteeksi. Harri Koskelan tutkimustulokset (kaavio 3) 

ihmisten tunteista ja kokemuksista Jumalaa kohtaan ovat samanlaisia. Jumala on 

usein ihmisten vihan kohteena, mutta yhtä aikaa näyttäytyy sekä kiroavana että 

surussa lohdutuksen kautta siunaavana.253 

 Työntekijät kertovat jakautuvansa pöytiin niin, ettei kaksi työntekijää 

koskaan ole samassa pöydässä. Viisi toimittajaa254 nostaa esiin kokemuksensa 

siitä, miten Jumalan johdatus on ohjannut heidät oikeisiin pöytiin ja oikeiden 

ihmisten luo istumaan. Kyseiset toimittajat kertoivat, että olivat aina sattuneet 

istumaan juuri siihen pöytään, jossa joko heidän vertaistuestaan tai 

asiantuntijuudestaan on eniten hyötyä. Myös sielunhoitajan persoonalla koettiin 

olevan suuri merkitys sielunhoidollisessa keskustelussa ja sitä kuvailtiin 

esimerkiksi näin:  

 

Joku on rauhallisempi sielunhoitaja ja joku on nopeampi. Sielunhoitajana on omalla 

persoonalla kyllä vahvasti työtä tekemässä. Sielunhoitoa tehdään koko persoonalla ja se 

tästä tekee sen.255  

 

Myös esimerkiksi Mari Stenlund kirjoittaa, että persoona ei ole varsinaisesti 

työväline, mutta voidaan silti todeta, että sielunhoitajan pitäisi olla sellainen, 

jonka persoonaan kuuluu kiinnostus toisten ihmisten auttamiseen ja empatiaan.256  

Toimittajat kuvailevat omaa toimintaansa sielunhoitajina monipuolisesti: he 

kokevat olevansa esimerkiksi vierellä kulkijoita, Jumalan luo opastavia ihmisiä, 

lohduttajia sekä sellaisia kuuntelijoita, jotka eivät yritä löytää ratkaisua tai kertoa 

omaa mielipidettään. Haastatellut käsittelivät omaa sielunhoitajan identiteettiään 

hyvin konkreettisten asioiden ja kysymyksen avulla. He pohtivat esimerkiksi onko 

heille luontevaa kuljettaa keskustelua eteenpäin kysymysten avulla vai 

ennemminkin olla hiljaa, ja ainoastaan kuunnella kun seurakuntalainen kertoo. 

Sielunhoitajan persoonallisuuteen koettiin liittyvän myös se, kuinka reagoi 

ihmisten tunteisiin. Osa Tyhjän sylin messun toimittajista koki, että herkistyy 

hyvin herkästi keskustelujen aikana, osa kertoi pyrkivänsä sielunhoitokeskustelun 

aikana sanoittamaan ihmisten tunteita ääneen. Kaiken kaikkiaan haastatellut 

kokevat, että jokaisella heillä ja heidän erilaisilla toimintatavoillaan on oma 
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paikkansa sielunhoidollisten keskustelujen kentällä, ja usein johdatus vie heidät 

juuri sinne, missä heitä tarvitaan.  

 Jokaiseen Tyhjän sylin messuun liittyy surevan ihmisen kohtaaminen. 

Haastattelujen pohjalta voidaan sanoa, että messun kävijät jakautuvat kahteen 

kävijäryhmään: heihin, joiden surusta on aikaa vuosia tai vuosikymmeniä ja 

heihin, joiden tyhjän sylin kokemus on akuutti ja shokkitila voimakas. Jokainen 

haastateltu kertoi jonkun esimerkin siitä, minkälaisia ihmisiä he Tyhjän sylin 

messuissa kohtaavat. Heidän joukossaan on esimerkiksi lapsensa viikko sitten 

menettänyt ja abortin vuosikymmeniä sitten kokenut henkilö. Kysymykseen, 

miten voi lähestyä esimerkiksi sellaista henkilöä, jonka lapsi on juuri kuollut, sain 

vastauksen, että siihen ei valmista mikään kuu kuin sen ajatteleminen, millaista se 

on, kun itse suree.257 Pysäyttävää toimittajien mukaan on se, miten he tapaavat 

sellaisia ihmisiä, jotka ovat kantaneet tyhjän sylin surua mukanaan jopa 

kymmeniä vuosia, mutta eivät ole koskaan puhuneet sitä kenenkään kanssa. 

Toimittajat kuvailevat sielunhoidollisia keskusteluja esimerkiksi sanoilla 

shokkimainen, sykähdyttävä, kaiken kaikkiaan ihmisen jäädyttävä ja mielettömän 

koskettava. Jopa yllättävää on se, että kaikissa Tyhjän sylin messuissa oli ollut 

paikalla joku kauan sitten tyhjän sylin surun kokenut. Myös muiden omaa 

tutkimustani vastaavien tutkimusten aineistossa on ilmennyt, että surustaan 

haluavat puhua myös ihmiset, joiden suru on alkanut vuosikymmeniä sitten. 

Esimerkiksi Koskelan tutkimuksessa yli 20 % kirjoittaneista vanhemmista on 

kokenut lapsen menetyksen 30–53 vuotta aikaisemmin.258 

Haastatellut kertovat, että keskustelut koostuvat juttelusta ja mahdollisesti 

hengellisten välineiden hyödyntämisestä. Kaikki toimittajat kertovat, että 

hengellisyydestä, uskosta ja Jumalasta keskustellaan, vaikka sielunhoidon 

hengellisiä välineitä ei käytettäisikään. Melkein jokainen työntekijä kokee, että 

monessa tilanteessa tuntuu siltä, ettei ole valmiuksia tai sanoja kohdata surevia. 

Kuitenkin jokainen haastateltu sanoittaa jollakin tavalla sitä, että työntekijällä 

täytyy olla iltapalahetkessä rohkeutta esimerkiksi istua viereen, kohdata eri tavoin 

suruun reagoivia ihmisiä ja kysyä, mikä tuo jonkun ihmisen Tyhjän sylin 

messuun. Yksi haastateltu totesi, että tilanne täytyy vaan kohdata sellasella 

tavallisella lähestymisellä ja olla kristittynä paikalla.259 
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Tyhjän sylin messun toimittajat näkevät sielunhoidon ennen kaikkea 

kohtaamisena, läsnäolona ja kuuntelemisena. Näistä sanoista vähintään kahta 

käyttää jokainen haastateltu. Keskeiseksi sielunhoidon periaatteeksi voidaan 

aineiston pohjalta nostaa se, että Tyhjän sylin messun toimittajat kokevat erityisen 

merkittävänä seurakuntalaisten mahdollisuuden jäädä messun jälkeen 

iltapalahetkeen. Haastatellut kokevat, että erityinen sielunhoito tavoittaa jokaisen 

iltapalalle jääneen, koska sinne tulevat ihmiset ovat valmiita keskustelemaan 

surustaan. 

 

6.2 Sielunhoidon hengelliset välineet keskustelussa   

Tyhjän sylin messu rakentuu sielunhoidon hengellisten välineiden käytölle, mutta 

samoja hengellisiä välineitä voidaan käyttää myös erityisessä sielunhoidossa, 

keskustelussa. Haastatelluista Tyhjän sylin messujen toimittajista viisi260 kertoo 

käyttäneensä sielunhoidon hengellisiä välineitä käymissään keskusteluissa 

iltapalahetkessä, vaikka juuri ennen iltapalaa on vietetty jumalanpalvelusta. Osa 

heistä piti tätä jopa yllättävänä. Paavo Kettunen mukaan sielunhoidon hengellisiä 

välineitä voivat olla virret, rukous, musiikin kuunteleminen ja Raamatun 

lukeminen. 261 Yleisimpiä käytettyjä hengellisiä välineitä Tyhjän sylin messujen 

iltapalahetkessä olivat rukous ja virsien laulaminen. Rukousta 

sielunhoitokeskustelun hengellisenä keinona oli käyttänyt neljä ja virsien 

laulamista kolme haastateltua. Haastatellut itse olivat kokeneet hyvin 

voimakkaasti nämä sielunhoidolliset kohtaamiset, ja arvelivat, että myös 

seurakuntalaiset olivat liikuttuneita kohtaamisista. Haastateltu kertoo 

seuraavanlaisen esimerkin iltapalalla olleista kahdesta seurakuntalaisesta:  

 

He jäi sit vielä ties kuinka pitkäks aikaa sinne viel lopuksi ja pyysi, että laulettaisko vielä 

iltavirsi ja rukoiltais ja sit se kosketti heitä niinkun tosi paljon ja oli kyyneleitä paljon ja 

kaikkee. Sit me koettiin, että tavallaan, että heille oli tätä tilausta.262 

 

Toimittajan kertomuksen pohjalta vaikuttaa siltä, että näillä seurakuntalaisilla oli 

tarve tulla kohdatuksi vielä henkilökohtaisemmin kuin mitä messun aikana on 

mahdollista. Seurakuntalaiset halusivat laulaa yhdessä sielunhoitajan kanssa 

iltavirren ja rukoilla vielä erikseen juuri heidän tilanteensa puolesta. Tämä 

                                                 
260 H1, H3, H4, H8, H9. 
261 Kettunen 2013, 48. 
262 H8. 
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kertonee siitä ainakin näiden seurakuntalaisten kohdalla, että hengellisten 

välineiden käyttö vielä jumalanpalvelusta intiimimmässä tilanteessa oli heille 

tärkeää. Hengellisten välineiden käytöllä erityisessä sielunhoidossa on siis usein 

paikkansa, vaikka juuri edellä olisi vietetty jumalanpalvelusta. Ainakin tässä 

esimerkkitapauksessa haastateltu toimittaja on sitä mieltä, että Jumalan lohdutus 

kosketti just siinä omassa tilanteessa.263 

Tyhjän sylin messun toimittajat kokevat, että tyhjää syliä surevilla on tarve 

käsitellä surua hengellisin keinoin. Tehdyt akateemiset tutkimukset myös 

puoltavat sitä, että ainakin lapsen menetyksen ja lapsettomuuden kokeneiden suru 

vaikuttaa ihmisen hengellisyyteen voimakkaasti.264 Tyhjän sylin messujen 

toimittajien kokemus on yhtenevä tutkimustulosten kanssa: koska suru vaikuttaa 

hengellisyyteen merkittävästi, voidaan ajatella, että sitä on tarve käsitellä myös 

hengellisin keinoin. Tyhjän sylin messun jälkeisissä sielunhoitokeskusteluissa 

käytetyin sielunhoidon hengellinen väline oli rukous. Samanlaisen tuloksen on pro 

gradussaan saanut Ari-Pekka Laihia. Sielunhoitokeskusteluissa papit ja diakonit 

käyttävät hengellisistä välineistä ylivoimaisesti eniten rukousta.265  

 

6.3 Silloinkin, kun ihmisillä ei ole sanoja toisilleen 

Tyhjän sylin messun toimittajien mukaan sielunhoitoa tapahtuu messuissa myös 

vertaistuen kautta. Vertaistuki näkyy esimerkiksi siinä, miten ihmiset hakeutuvat 

istumaan kirkkosalissa, keiden kanssa he syövät iltapalaa, miten he tukevat 

toisiaan iltapalapöydän keskusteluissa ja miten he kohtaavat toisensa messun 

aikana esimerkiksi rukousalttarien äärellä. Toimittajat kertovat esimerkiksi, että 

ihmiset hakevat tunnustellen istumapaikkaansa, huolehtivat pöydissä siitä, että 

kaikki saavat puheenvuoron ja kuuntelevat toistensa tarinoita. Eija Harmanen on 

tutkinut väitöskirjassaan Sielunhoitoa sururyhmässä.266 Myös Tyhjän sylin 

messuilla on yhteistä peilipintaa Harmasen tutkimustulosten kanssa. Sekä 

sururyhmiä että Tyhjän sylin messujen seurakuntalaisia iltapalahetkessä yhdistää 

se, että suru on samalla vahvasti yksilöllistä ja yhteistä.267 Harmasen 

tutkimuksessa sururyhmän ohjaajista melkein 70 % näkee ristiriidattomana 

yksilön surun ja yhteisen surun käsittelyn sururyhmässä. Myös tämän tutkimuksen 

                                                 
263 H8.  
264 Esimerkiksi Salzer 1994; Koskela 2009. 
265 Laihia 2012. 
266 Harmanen 1997.  
267 Harmanen 1997, 148. 
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aineistossa selkeästi välittyy se, että vertaistuki nousee läpi tärkeänä sielunhoidon 

keinona silloinkin, kun ihmisillä ei ole sanoja toisilleen.268. Tyhjän sylin messun 

toimittajat pitävät tärkeänä sitä, että iltapalahetki kokoaa ihmiset saman pöydän 

äärelle surun kanssa, sillä se auttaa näkemään, ettei surunsa kanssa ole yksin.  

Kaikki toimittajat tuovat esiin näkökulman siitä, että seurakunta yksin ei ole 

ainoa avuntarjoaja. He kertovat, että iltapalahetkessä on ainakin järjestöjen 

esitteitä, joista selviää mistä saa apua sekä mistä löytää tukihenkilöitä tai 

lähitulevaisuudessa alkavan sururyhmän. Moni haastateltu pohtii sitä, että jos 

tulee iltapalahetkeen, on jollain tavalla valmis puhumaan asioistaan ja ottamaan 

apua vastaan. Senkin takia on hyvä, että iltapalahetken tarjoama apu ei jää yhteen 

kertaan, vaan seurakuntalaiselle tarjotaan mahdollisuus laajempaan tukeen kuten 

sielunhoidollisiin keskusteluihin tulevaisuudessa tai vertaistukiryhmän toimintaan 

osallistumiseen. Erään Tyhjän sylin messun iltapalahetken osallistujista koottiin 

spontaanisti Tyhjän sylin sururyhmä, jota messua toimittamassa ollut pappi alkoi 

järjestämään jo seuraavalla viikolla.269 Harmasen tutkimustulos on se, että 

sururyhmän ohjaajien näkökulmasta sielunhoito sururyhmässä on palkitsevaa ja 

surevan sielunhoito toteutuu ryhmissä hyvin.270 Tyhjän sylin messuissa suru on 

niin spesifioitunut tyhjän sylin suremiseen, että ryhmäsielunhoito voisi 

mahdollistaa sen käsittelyn samankaltaisen surun elämässään kokeneiden kanssa. 

Osa haastatelluista271 kertoo myös, että iltapalahetkeen pyydetään aina myös 

järjestöjen edustajia esimerkiksi Itu-projektista, Simpukasta ja Käpy ry:stä. Eräs 

haastateltu kertoo seuraavalla tavalla:  

 

Ja sitten siellä on myöskin se, että just kun tuntuu että voiko tästä päästä yli, niin sitten sä 

saat myös tällaisia.. Ei oljenkorsia kun se on liian kevyt, vaan pelastusrenkaita, että 

jatkomateriaalia vielä, että pääset eteenpäin. Ettet sä uppoa… Se messu on vaan yks väylä 

ja ikkuna.272 

 

Näkökulman vertaistukeen tarjoaa myös se, että osa messua toimittaneista 

henkilöistä kuuluu tai on itse kuulunut messun kohderyhmään. Tähän 

tutkimukseen haastatelluista tiettävästi kahdella oli tyhjän sylin surusta 

omakohtaista kokemusta kauan aikaa sitten. He kokivat, että 

                                                 
268 H6.  
269 H1.  
270 Harmanen 1997, 246– 247. 
271 H1, H2, H7.  
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vertaisasiantuntijuudesta on ehdottomasti ollut suuri hyöty tyhjän sylin surun 

ymmärtämisessä, mutta toisaalta he sanovat, että omasta surusta ja sen käsittelystä 

täytyy olla riittävän pitkä aika. Tätä ajatusta tukee myös sielunhoidon kirjallisuus. 

Esimerkiksi teologian tohtori ja sielunhoidon tutkija Raili Gothóni sanoo, että 

sielunhoitajan ja auttajan sijasta keskiössä tulee olla seurakuntalaisen ja hänen 

elämänsä tarinan.273 Suomessa aikanaan lähimmäiskeskeisessä sielunhoidossa 

uraa uurtanut Irja Kilpeläinen sanoo, että sielunhoitajan kokemilla asioilla ja 

niiden käsittelyllä voi olla paljon osaamista ja tahtoa auttaa muita kärsiviä.274 Yhtä 

lailla Kilpeläinen sanoo, että sielunhoito ei onnistu, jos sielunhoitaja puhuu 

itsestään ja omista kokemuksistaan, erityisesti käsittelemättömistä tunteistaan.275 

Aineistossa Tyhjän sylin messun toimittajien puheesta kuultaa läpi se, että 

kokemusasiantuntijuus voi olla sielunhoitajalle voimavara, kunhan oman surunsa 

on käsitellyt ja pystyy olemaan sinut oman menetyksensä kanssa. Tämän 

näkemyksen takana seisovat sekä messun kohderyhmään kuuluvat toimittajat sekä 

ne toimittajat, jotka eivät ole kokeneet tyhjän sylin surua henkilökohtaisesti. 

 

6.4 Yhtäkkiä sieltä tulee – hänelle on tehty abortti  

Tyhjän sylin messun kohderyhmistä toimittajat nostivat yksittäisistä 

keskusteluista ja kohtaamisista kaikista eniten esille raskaudenkeskeytyksen 

tehneiden kohtaamisia. Tyhjän sylin messun ohjeistus keskittyy tahattomasti 

lapsettoman ja pienen lapsen kuoleman kohdanneen sielunhoitoon, ja 

raskaudenkeskeyttäneiden sielunhoidosta ei ole mainintaa Tyhjän sylin 

tilaisuuden järjestäjän ohjevihossa.276 Ohjevihossa, Tyhjän sylin messun 

opinnäytetyössä, seurakuntien sivuilla ja näkemissäni Tyhjän sylin messun 

mainoksissa kuitenkin sanotaan erikseen, että messut ovat myös 

raskaudenkeskeytyksen tehneille. Haastatteluiden perusteella toimittajat kuitenkin 

kokevat, että erityisesti messun jälkeisistä sielunhoitokeskusteluista on suuri apu 

abortin tehneille. Tyhjän sylin messun toimittajat pohtivat erityisesti kahta asiaa: 

abortin eettisyyttä sekä abortin aiheuttamaa vuosikymmenten kestävää surua ja 

syyllisyyttä, jota haastatellut ovat työssään kohdanneet.  

                                                 
273 Gothóni 2007, 257–258. 
274 Kilpeläinen 1981, 50–54. 
275 Kilpeläinen 1981, 220–221.  
276 Vinkkejä Tyhjän sylin tilaisuuden järjestäjälle. 
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Abortin eettisyys ja kirkon suhtautuminen aborttiin nousee esiin neljässä 

haastattelussa.277 Haastateltavien ja seurakuntalaisten anonymiteetin 

säilyttämiseksi kokoan haastatteluissa nousseet pohdinnat abortin ja kristillisen 

etiikan suhteesta kolmeen kohtaan:   

 

1) Kirkosta ei uskalleta hakea apua abortin suremiseen, koska kirkon 

työntekijöiden oletetaan tuomitsevan abortin tehneet  

2) Abortin tehneet kokevat syyllisyyttä ja haluavat kuulla, että saavat 

anteeksi Jumalalta 

3) Abortista puhumiseen on todella suuri kynnys 

 

Maria Buchert on tutkinut väitöskirjassaan Rakkauden välittäjä vai moraalin 

vartija? Narratiivinen tutkimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeista 

perhe- ja seksuaalikysymysten äärellä pappien suhtautumista perhe- ja 

seksuaalietiikan kysymyksiin. Buchertin väitöskirja osoittaa, että hänen 

tutkimukseensa osallistuneiden pappien suhtautuminen varsinkin sosiaalisista 

syistä tehtyyn aborttiin on melko kielteinen riippumatta siitä, määritteleekö pappi 

itsensä konservatiiviksi vai liberaaliksi. Buchert kirjoittaa, että hänen 

tutkimuksensa tulokset ovat yhtenevät sekä piispojen kannanoton että professori 

Jouko Kiisken tutkimusten kanssa.278 Tätä taustaa vasten on Tyhjän sylin messuja 

toimittaneiden henkilöiden kokemus siitä, että kirkosta ei uskalleta hakea apua 

abortin suremiseen ja pohtimiseen, on ymmärrettävä. Sen takia haastatellut 

kertovat olleensa yllättyneitä siitä, miten paljon he ovat messujen jälkeen käyneet 

sielunhoidollisia keskusteluja abortin tehneiden kanssa. Tässä tutkimuksessa on 

kuitenkin haastateltu muitakin sielunhoitotyötä tekeviä kuin pappeja.  

Tyhjän sylin messun toimittajat kokevat todella merkittävänä sen, että 

iltapalahetkeen osallistuvat seurakuntalaiset puhuvat kokemuksistaan abortista.  

Vaikka kirkosta ei aina uskalleta hakea tukea aborttiin ja siihen liittyvien 

kysymysten pohdiskeluun, kirkon kanta ja mielipide voivat kuitenkin kiinnostaa 

aborttia pohtivia. Salome Tuomaalan tutkimus abortin tehneistä naisista osoittaa, 

että kirkon ja seurakuntien yhteydestä etsitään tietoa abortin eettisyydestä.279 

Tuomaalan tutkimukseen osallistuneista naisista kuusi on myös kokenut erilaisten 

                                                 
277 H1, H2, H3, H7. 
278 Buchert 2010, 126–127. 
279 Tuomaala 2011, 133. 
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rituaalien auttavan heitä abortin käsittelyssä. Keskeisin näistä rituaaleista olivat 

kirjeen kirjoittaminen ja kynttilän sytyttäminen.280 Jokaisessa Tyhjän sylin 

messussa sytytetään kynttilöitä ja osassa on myös kirjoitettu kirjeitä 

syntymättömille tai menetetyille lapsille.  

Toinen merkittävä haastatteluissa ilmennyt teema on abortista aiheutuva 

suru, jota pidetään sisällään pahimmillaan vuosikymmeniä. Viisi toimittajaa281 

kertoi kohdanneensa joskus iltapalahetkessä iäkkään naisen, jolle on tehty abortti 

vuosikymmeniä sitten. Haastatellut kertovat tällaisista sielunhoitokohtaamisista 

näin:   

 

Sun täytyy siinä olla oikeesti vastaanottavainen ja avoin, kun se ihminen tulee ja kertoo sen 

kaiken, niin se on aika vaativaa sielunhoidollisestikin eli sitten nää vanhemmat ihmiset 

eivät heti kerro, vaan puhutaan kaikesta muusta. Sitten yhtäkkiä sieltä tulee, että hänelle on 

tehty abortti, hän ei oo koskaan kertonut, hän ekaa kertaa elämässään kertoo nyt. Että näitä 

on muutamia ollut, mikä on mulle ollut yllätys. 

 

 

Siis nimenomaan niitä, joilla on ollu se aika tuoreesti, mutta joka kerta on osunut näitä, 

jotka on 60-70-vuotiaita, joille se pitkän mutkan kautta kun keskustelee niin siis löytyykin 

perussyyksi tulla sinne messuun se, että jossain elämänvaiheessa on jouduttu valitsemaan 

abortti. 

 

Haastatellut kokevat pysäyttävänä ja yllättävä sen, että niin usein messussa on 

mukana ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kertoneet abortista kenellekään. 

Toimittajat kuvailevat omaa tunnetilaansa tällaisessa sielunhoitokeskustelussa 

esimerkiksi sanoilla pysähtynyt, järkyttynyt ja raskas. Kuitenkin haastatteluissa 

käy ilmi ennen kaikkea se, kuinka helpottavana toimittajat kokevat sen, että joku 

on vuosikymmenten jälkeen uskaltanut ensimmäistä kertaa puhua surustaan. Yksi 

toimittaja kertoo:  

 

He pääsee sanomaan sen ääneen, niin se on tavallaan, et saa anteeksi. Et he on kantanu siitä 

hirveen raskasta surua ja semmosta just niinkun että tavallaan vaikka ei oo ollu mitään 

muita vaihtoehtoja, mut et kuitenkin ihminen jollain lailla hakee semmosta, et joku 

ymmärtää ja antaa anteeks ja he on sanonu sen ääneen, niin joku on sit todennu, että Jumala 

antaa anteeks kaiken ja antaa meille aina uuden mahdollisuuden elää elämäänsä. Kyllä siitä 

huomaa, että se ihmisiä helpottaa. 
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Tutkija Teemu Ratinen osoittaa väitöskirjassaan, että syyllisyyden tunne abortista 

voi jatkua koko elämän ajan. Ratinen tarkastelee väitöskirjassaan seksuaalisuuteen 

liittyvää häpeää ja syyllisyyttä eri-ikäisten ihmisten kohdalla. Tutkimuksen 

aineistona ovat eri-ikäisten ihmisten kirjoittamat kirjeet ja niistä ilmenee, että 

abortti koetaan Jumalan tahdon vastaisena toimintana. Ratinen toteaa, että 

syyllisyys nousee vääräksi koetusta teosta, normirikkomuksesta. Häpeä 

puolestaan siitä, että normia rikkonut ihminen kokee itsensä jumalasuhteessa 

kelpaamattomaksi.282 Toimittajien kertomukset ovat yhteneviä Ratisen tulosten 

kanssa: Tyhjän sylin messuissa he ovat huomanneet, miten häpeä ja syyllisyys 

kasvavat joskus niin suureksi, että ihminen ei kerro abortistaan kenellekään 

vuosikymmeniin. 

Haastatellut kertovat, että Tyhjän sylin messussa käy myös niitä nuoria 

naisia, jotka ei oo henkisesti päässeet kuiville tai selville abortistaan. Nuorten 

naisten kristillisen yhdistyksen NNKY:n Itu-projektin kanssa tehty yhteistyö on 

lisännyt nuorten abortin tehneiden naisten tietoisuutta Tyhjän sylin messuista.283 

Yksi toimittajista sanoo, että hänen kokemuksensa mukaan Tyhjän sylin 

messuihin osallistuvat erityisesti ne abortin tehneet nuoret naiset, joilla on 

uskonnollinen tausta. Salome Tuomaala on väitöskirjassaan haastatellut abortin 

tehneitä naisia, ja hänen aineistossaan on paljon nuoria naisia, joilla on 

uskonnollinen tausta. Tuomaalan mukaan kirkosta avun hakeminen voi merkitä 

sitä, että seurakunnan työntekijöiden välittämä Jumalan anteeksianto voi olla 

välttämätöntä eteenpäin pääsemisessä. Myös useamman toimittajan mainitsemista 

Itu-ryhmistä Tuomaalan tutkimus osoittaa sen, että ryhmissä kokemusten suhde 

kristilliseen perinteeseen on myös selvästi näkyvillä.284 

Huomionarvoista on myös se, että yksi haastateltu285 pohti erityisesti abortin 

ja synnintunnustuksen suhdetta, sillä abortin tekemiseen liittyy usein vahva 

syyllisyys286 ja kirkon työntekijöiden keskuudessa abortista ollaan hänen 

mukaansa tiettävästi eri mieltä.287 Tämän näkökulman hän nosti kuitenkin esille 

jumalanpalveluksen näkökulmasta, ei iltapalahetken keskustelujen. Haastatellut 

eivät kertoneet, että heidän sielunhoitokeskusteluissaan kukaan olisi pyytänyt 
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rippiä aborttiin tai muuhunkaan tyhjän sylin suruun liittyen. Maria Buchertin 

väitöskirjassa haastatellut papit kertovat käyttävänsä harvoin rippiä erityisen 

sielunhoidon välineenä288, ja Tyhjän sylin messujen sielunhoidolliset keskustelut 

eivät tee poikkeusta.  

Salome Tuomaala kuvailee väitöskirjassaan erään naisen kokemusta 

abortista ja sen suhteesta spiritualiteettiin. Kuvaus sopii hyvin yhteen tämän 

tutkimuksen aineiston kanssa. 

 

Paranemisen kuvaus loppuu uuteen yhteyteen Jumalan kanssa, jossa merkittävänä 

välittäjänä on pappi ja tilana kirkkotila. ”Herra”, jolle Anni jättää lopun paranemistyön, on 

paitsi ryhmässä ja privaatisti kohdattu myös perinteisen kirkkoinstituution kautta kasvot 

saava Jumala.289 

 

Tämän tutkimuksen aineisto osoittaa, että abortin tehneet Tyhjän sylin messuihin 

osallistuvat haluavat kuulla anteeksiannon ja armon sanoman kirkon työntekijältä. 

Abortin tehneet haluavat kuulla, että Jumala antaa heille anteeksi.  

 

6.5 Sielunhoidon kuormittavuus  

Haastattelujen pohjalta voidaan todetta, Tyhjän sylin messun toimittajat 

korostavat sielunhoidon tärkeyttä niin messun suunnittelussa, toteutuksessa ja 

jälkikeskusteluissa. Sielunhoitajat kokevat sielunhoidollisen keskustelun 

haastavana tilanteen ollessa käynnissä, mutta pohtivat myös yleisesti sielunhoidon 

kokonaisvaltaista kuormittavuutta Tyhjän sylin messuissa ja niiden jälkeen 

heräävissä omissa tuntemuksissa. Koska Tyhjän sylin messujen toimittajat antavat 

suuren merkityksen sielunhoidolle, se tuntuu kaikkien toimittajien mielestä myös 

hetkittäin raskaalta.  

Sielunhoidollisessa keskustelussa raskaimmaksi haastatellut kokevat sen, 

että pitäisi olla läsnä, mutta kuitenkin riittävän taka-alalla. Neljä Tyhjän sylin 

messun toimittajaa290 koki haastavana sen, että suru ilmenee niin erilaisina 

ihmisten kohdalla, ettei koskaan voi tietää, mitä sielunhoidollisilta keskusteluilta 

pitäisi odottaa. Toimittajat ovat kohdanneet niin puhumattomuutta kuin 

aggressiivista käytöstäkin. Ihmisten vaihteleva käytös sielunhoitotilanteessa 

kertonee siitä, kuinka sulkeutunutta ja kipeää tyhjän sylin suru voi olla. 
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Aggressiivinen käytös tai hiljaisuus voivat viestiä siitä, millaisia tunteita ihminen 

on käynyt läpi: vihaa, tuskaa, katkeruutta tai ymmärtämättömyyttä.291 Toisaalta 

tunteisiin ja niiden näyttämiseen liittyen kaksi toimittajaa292 mainitsi 

sielunhoidollisten keskustelujen haasteena itselleen sen, että ei ala analysoimaan 

ja puhkiselittämään elämäntilanteita liikaa. Teologi ja psykologi Gunnar Elstad 

onkin sanonut, että suuria kipuja kokenut ihminen ei pysty vastaanottamaan 

mitään uutta, ja siksi sielunhoitajan onkin hyvä enemmän kuunnella kuin 

puhua.293 

Yksi Tyhjän sylin messun toimittaja kertoi kokeneensa sielunhoidon 

näkökulmasta vaikeana eri kohderyhmien läsnäolon samassa tilanteessa. Hän 

antoi esimerkiksi sen, että voi olla vaikeaa puhua messussa tai iltapalalla siten, 

että se koskettaisi samaan aikaan tahattomasti lapsetonta ja abortin tehnyttä. Hän 

oli ainoa haastateltu, joka nosti esiin messun eri kohderyhmät suhteessa toisiinsa. 

Tämän ymmärryksen taustalla saattaa olla oma tahaton lapsettomuus. 

Kokemusasiantuntijana ja lapsettomana hän tietää, miltä hänestä itsestään on 

tuntunut usein läheisten ihmisten lasten näkeminen. Toimittaja itse kokee, että 

hänen vertaisasiantuntijuutensa pohjalta pohtii keskimääräistä enemmän sitä, 

miten kaikki erilaiset tyhjää syliä surevat voidaan messussa huomioida.  

 Kuormittaviksi tekijöiksi keskustelujen lisäksi mainittiin ihmisten tunteiden 

sanoittaminen, edellä analysoitu saarnan tai puheen pitäminen, omien tunteiden 

käsitteleminen ja se, ettei ole tavannut messuun tulevia ihmisiä useinkaan 

etukäteen. Tunteiden ja elämäntilanteiden sanoittamisen haastatellut kokevat 

vaikeaksi, koska ihmiset tulevat niin erilaisista taustoista. Tästä ristiriidasta puhuu 

jokainen haastateltu. Esimerkkinä eräs toimittaja294 kertoo, että johdantosanoissa 

ei voi puhua ainoastaan syntymättömistä lapsista, koska paikalla on niitäkin, 

joiden lapsi on syntynyt kuolleena tai kuollut nuorena. Toimittaja pohtii, että 

haluaisi ottaa huomioon kaikki paikalla olevat, mutta se tuntuu mahdottomalta 

niin erilaisten elämäntilanteiden takia ja jos mainitsee jonkun tilanteen, tuntuu 

siltä, että jättää aina mainitsematta jonkin toisen. Kyseinen haastateltu sanookin, 

että nykyään johdantosanoissa kertoo, että täällä on ihmisiä erilaisista 

lähtökohdista yhdessä Jumalan kasvojen edessä. Hän kokee, että häntä helpottaa 

                                                 
291 Laakso 2000, 19–22. 
292 H6, H8. 
293 Elstad 2009, 24–27. 
294 H6.  
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sen sanoittaminen, että hänet mukaan lukien kaikki ovat yhdessä täällä, kun ei niin 

surullisessa tilanteessa muutakaan voi.  

Tyhjän sylin messut nostavat myös sielunhoidon ammattilaisina pidettyjen 

työntekijöiden tunteet pinnalle. Kolme haastateltua295 kokee, että monet messussa 

tapahtuvat asiat ovat itsellekin niin vaikuttavia, että on vaikea toimittaa 

jumalanpalvelusta neutraalisti. Eräs heistä296 sanoo, että ei siinä mitään pahaa 

sinänsä oo, mutta vaikeaa nostaa itsensä sieltä kannattelemaan muita. Toinen297 

kuvailee, että seurakuntalaisiin ei saa ottaa liian aktiivisesti kontaktia, ettei tule 

liian vahvasti kosketetuksi. Hän kokee rankaksi sen, että pitää osata eläytyä ja olla 

avoin, mutta ei antaa surullisten tunteiden viedä mukanaan. Hän tiivistää 

ajatuksesta siihen, että ammattimaisuus täytyy pystyä pitämään yllä koko messun 

ajan.  

Sielunhoitoa tutkinut teologian tohtori Martina Plieth kirjoittaa, että 

seurakuntalainen kaipaa ennen kaikkea tukijaa, joka kykenee kohtaamaan hänet 

aidosti ja niin, että ei vaikuta säälivältä.298 Tätä näkemystä vasten myös 

seurakuntalaiselle on kunnioittavaa ja hyödyllistä, jos sielunhoitaja kykenee 

kohtaamaan hänet ammattimaisesti. Toimittaja, joka kokee haastavaksi surullisten 

tunteiden mukaansa tempaavuuden, pohtii ammatillista kohtaamista myös toiselta 

kantilta. Hän sanoo, että joskus voi olla vaikeaa kohdata surevaa ihmistä ilman 

ennakkoluuloja siitä, miten vaikkapa tahattomasti lapseton suree ja miltä hänen 

surukokemuksensa tuntuu. Ammattimaiseen kohtaamiseen sielunhoitajalle kuuluu 

myös se, ettei kohtele kaikkia tyhjää syliä surevia samalla tavalla. 

Tohtorikoulutettava Isto Peltomäki toteaa papin professiota ja sielunhoitoa 

käsittelevässä pro gradussaan: 

 

 Läheisen menettäneitä kohdatessaan papin on myös muistettava, että kaikille ei kehity 

 syvän surun kaltaista psyykkistä tilaa, joka tarvitsisi sielunhoitajan apua. Sielunhoitajan ei 

 siis tule olettaa surevan tilan olevan pahempi kuin mitä sureva siitä itse puhuu.299 

 

Ihmisten erilaisten surukokemuksien huomioiminen voi vaikuttaa myös 

sielunhoitajan kokemaan kuormittavuuteen. Vaikka jokaisella tyhjän sylin 

                                                 
295 H1, H3, H9. 
296 H3. 
297 H9.  
298 Plieth 2009, 463. 
299 Peltomäki 2014, 86. 
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messuun osallistuvalla on taustallaan kipeä surun kokemus, täytyy sielunhoitajan 

muistaa, että kaikkien osallistuvien psyykkinen tila on yksilöllinen.  

 Kaksi toimittajaa300 nosti sielunhoidossa rankaksi sen, että ihmisiä ei ole 

ollut mahdollisuutta tavata etukäteen tai heistä ei tiedä ennalta mitään. Nämä 

toimittajat kertoivat, että pääosin työhön kuuluva sielunhoito tapahtuu joko 

toimituskeskusteluissa tai tuttujen seurakuntalaisten kanssa jossakin säännöllisesti 

järjestettävässä tilaisuudessa tai pienryhmässä. Tyhjän sylin messu poikkeaa 

näistä tilanteista, sillä ihmiset kohtaa usein vain kerran, ja se saa aikaan 

haastateltujen omien sanojen paineita mukaan sielunhoidon onnistumisesta. 

Heidän sielunhoitokäsityksensä vaikuttaa haastatteluissa tavoitteelliselta 

sielunhoidolta, jossa pyritään tarjoamaan ihmiselle sitä apua, mitä hän on tullut 

hakemaan. Isto Peltomäki kirjoittaa pro gradussaan: 

 

 Surun ja kärsimyksen kohtaamisen kääntöpuolena sielunhoitaja pääsee näkemään 

 surusta toipumista, onnea ja iloa. Ja mikä sielunhoitajan kannalta hienointa, sielunhoitaja 

 pääsee olemaan keskeisesti vaikuttamassa surusta toipumiseen, kärsimyksestä 

 voimaantumiseen sekä ilon ja onnen mahdollistamiseen.301 

 

Tyhjän sylin messujen toimittajat tapaavat usein messuun osallistuvat 

seurakuntalaiset ainoastaan kerran, eivätkä näin olen pääse todistamaan 

toipumista tai voimaantumista, joka vaatii usein huomattavan paljon aikaa. Tältä 

kannalta katsottuna on erittäin ymmärrettävää, että sielunhoito Tyhjän sylin 

messuissa tuntuu raskaalta. Haastatellut toimittajat kokevat, että sielunhoito ei 

täysin voikaan onnistua, kun aikaa on niin vähän. Sielunhoidon teologiassa 

jonkinlaista onnistumista ja sitä, että sielunhoitaja näkee työnsä hyvät vaikutukset, 

ei ole perinteisesti nostettu keskiöön.302 Kuitenkin aineisto osoittaa, että Tyhjän 

sylin messuja toimittaville sielunhoitajille kokemus onnistuneesta auttamisesta 

olisi merkittävä. Haastatteluissa taustalla ei vaikuta olevan kuitenkaan sellainen 

ajatus, että onnistumisen kokemus olisi merkittävä auttajan sielunhoitajan 

identiteetin kannalta. Aineisto puhuu vahvasti sen puolesta, että haastatellut 

toivoisivat sielunhoidollisia onnistumisen kokemuksia erityisesti siksi, että ne 

auttaisivat seurakuntalaista eteenpäin.  

                                                 
300 H4, H9. 
301 Peltomäki 2014, 117. 
302 Peltomäki 2014, 118. 
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 Neljä toimittajaa303 mainitsee myös, että messu ei ole heille pelkästään 

tapahtumahetkellä koskettava asia. Messun suunnittelu täytyy aloittaa heidän 

mukaansa hyvissä ajoin, jotta itse ehtii orientoitua, ja useat kertovat messun 

jälkeisessä tiimipalaverissa todenneensa, että messun jälkeinen päivä olisi voinut 

olla vapaa töistä, koska omatkin ajatusprosessit lähtivät liikkeelle. Eräs haastateltu 

kertoi huomanneensa, että se ei ookkaan semmonen, että tosta tempastaan yksi 

Tyhjän sylin messu ja siinä se.304 

Kaikki haastatellut Tyhjän sylin messun toimittajat sanovat, että on tärkeää 

pitää sielunhoitotyössä itsestään ja omasta jaksamisestaan huolta. Kuormittavuutta 

helpottavaksi tekijäksi haastatelluista neljä305 sanoo, että sielunhoitajan työhön 

kuuluu myös se, että tunnistaa oman rajallisuutensa. Siihen kuuluu myös se, että 

osaa tehdä yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa ja mahdollisesti ohjata asiakkaan 

eteenpäin. Tällaisiksi tahoiksi mainittiin esimerkiksi yhdistykset Käpy ja 

Simpukka.  

Vaikka sielunhoidollinen keskustelu koetaan haastavana, toimittajat 

korostivat sitä, että se antaa enemmän kuin ottaa. Innostavana toimittajat kokevat 

sen, että voi antaa seurakuntalaiselle mahdollisuuden tulla kohdatuksi ja sanoittaa 

suruaan. Haastatelluista kaikki arvelevat, että ihmiselle merkitsee usein todella 

paljon se, että saa sanottua surunsa ääneen ja jaettua sen jonkun kanssa. Tyhjän 

sylin messun toimittajat kertovat vahvasti mielipiteensä: nämä messut ovat erittäin 

tarpeellisia ja huolimatta työtehtävän hetkittäisestä kuormittavuudesta, he eivät 

olisi valmiita lopettamaan messuja ja niissä mukana olemista. Haastatellut 

toteuttavat Tyhjän sylin messut ja iltapalahetket suurella intensiteetillä ja 

korostaen: 

 

Aina kun ollaan kuoleman kanssa tekemisissä, silloin kun kipeitä asioita on, niin ne 

pitäis aina sitten tehdä niin hyvin kuin mahdollista tai sit olla tekemättä 

ollenkaan.”
306

  

 

 

                                                 
303 H1, H2, H7, H9. 
304 H1. 
305 H2, H3, H6, H9. 
306 H8. 
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6.6 Yhteenveto keskustelusta sielunhoidon muotona  

Tässä tulosluvussa on käsitelty keskustelua erityisen sielunhoidon mukana Tyhjän 

sylin messun toimittajien näkökulmasta. Keskeisimpinä teemoina 

sielunhoidollisista keskusteluista toimittajat nostivat hengellisten sielunhoidon 

välineiden käytön, vertaistuen, sielunhoidon kuormittavuuden ja erityisenä 

keskustelukysymyksenä abortin. Kaavio 3 osoittaa, mistä erityisen sielunhoidon 

teemoista toimittajat puhuivat selkeästi eniten. Haastateltujen näkemykseen 

sielunhoidosta kuuluu erityisesti seurakuntalaisen ja hänen tarpeidensa 

huomiointi. Sielunhoidollisessa keskustelussa se voi näkyä esimerkiksi niiden 

hengellisten välineiden käyttönä, joita seurakuntalainen ehdottaa. 

Sielunhoidollinen keskustelu edellyttää Tyhjän sylin messun toimittajilta 

tilannetajua esimerkiksi sen näkemisessä, kenen viereen kannattaa mennä 

ensimmäisenä mennä istumaan ja miten osaa kuunnella niin, että osaa reagoida 

toivotulla tavalla erilaisiin sielunhoidon aikana ilmentyviin tunteisiin.  

 

Kaavio 3. Tyhjän sylin messun toimittajien näkemykset keskustelusta erityisen sielunhoidon 

muotona.   

 
 
 

•Kohtaaminen

•Läsnäolo

•Kuuntelu 

Mitä sielunhoito 
on?

•Rukous

•Virret 

Sielunhoidon 
hengelliset välineet 

keskustelussa 

•Järjestöjen työntekijät 

•Sanaton tuki 

•Vertaisasiantuntijuus
Vertaistuki 

•Läsnä, mutta taka-alalla

•Surun erilainen ilmentyminen

•Tunteiden käsittely

•Omien rajojen tunteminen 

Sielunhoidon 
kokonaisvaltainen 

kuormittavuus 

•Aika abortin tekemisestä 

•Kristillinen aborttietiikka 

Erityisteemana 
abortti 



80 

Haastatellut pitävät toimittamiaan Tyhjän sylin messuja kokonaisvaltaisesti 

sielunhoidollisina. Heidän ymmärryksensä sielunhoidosta muodostuu sekä 

yleisestä että erityisestä sielunhoidosta. Tyhjän sylin messun toimittajat pitävät 

todella tärkeänä sitä, että Tyhjän sylin messuissa on mahdollista toteuttaa 

sielunhoitoa usealla eri tavalla seurakuntalaisten tarpeet huomioiden.   
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7. Yhteenveto ja johtopäätökset 
Tämä tutkielma käsittelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Tyhjän sylin 

messuja toimittaneiden työntekijöiden näkemyksiä kyseisten messujen 

sielunhoidollisuudesta. Tyhjän sylin messujen toimittajat ovat henkilöitä, jotka 

työssään kohtaavat lapsettomuuden ja lapsen kuoleman aiheuttamaa kipua ja 

surua. Tutkimuksen teoreettinen tausta koostuu tyhjän sylin kohderyhmien 

esittelystä, jumalanpalvelusten ja sielunhoidon suhteen pohtimisesta sekä 

rituaalien merkityksestä surussa. 

Tulosluvut jakautuivat kolmeen lukuun. Ensimmäisessä tulosluvussa 

käsiteltiin Tyhjän sylin messun toimittajien näkemyksiä messujen 

sielunhoidollisuudesta ylipäänsä: miksi niitä järjestetään, mikä on niiden viesti ja 

miten ne linkittyvät muuhun heidän työssään olevaan sielunhoitotyöhön. 

Ensimmäinen tulosluku kartoittaa Tyhjän sylin messun toimittajien 

ajatusmaailmaa Tyhjän sylin messujen järjestämisestä ja luo vahvan pohjan 

seuraaville tulosluvuille. Toinen tulosluku käsitteli sielunhoitoa Tyhjän sylin 

messun eli ehtoollisjumalanpalveluksen aikana. Tulosluku tuo työntekijöiden 

näkökulman jumalanpalveluksen aikana tapahtuvaan sielunhoitoon ja siihen, 

miten tyhjää syliä surevat voidaan huomioida niin liturgiassa kuin kaikissa 

muissakin messun osissa. Kolmas tulosluku käsittelee puolestaan Tyhjän sylin 

messuun aina kuuluvan iltapalahetken sielunhoitoa ja erityisesti keskustelua ja 

siinä käytettyjä hengellisiä välineitä sielunhoidon muotona. Kolmannessa 

tulosluvussa käsiteltiin myös Tyhjän sylin messuja toimittavien kirkon 

työntekijöiden tuntemuksia ja kokemuksia sielunhoidon kuormittavuudesta.  

Tässä luvussa esittelen kokoavasti tutkimuksen keskeiset tulokset ja pohdin, 

miten ne voivat luoda keskustelua sielunhoidon ja jumalanpalveluksen 

keskinäiseen suhteeseen. Esittelen ajatuksia kirkon jumalanpalvelustoiminnan ja 

sielunhoidon ja siihen liittyvän ammattikirjallisuuden kehittämisestä. Lisäksi 

pohdin vielä, millaista on surevan sielunhoito ammattilaisnäkökulmasta. 

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena voidaan sanoa, että jumalanpalveluksen 

sielunhoidollisuus toteutuu Tyhjän sylin messussa niin arkisten kuin pyhien 

välineiden kautta, koska messun keskeisiä asioita ovat vuorovaikutus, kuuntelu, 

kunnioittaminen, Jumalan sana ja ehtoollinen. Jokaisen osan merkitys Tyhjän 

sylin messussa on suuri, ja messun toteutus rakentuu kaikkien näiden välineiden 

ympärille. Tyhjän sylin messut onnistuvat toteuttamaan sekä yleistä että erityistä 



82 

sielunhoitoa. Tyhjän sylin messuissa sielunhoito ilmenee sekä jumalanpalveluksen 

että iltapalahetken aikana.  

Tyhjän sylin messun toimittajat pitävät sielunhoitoa erittäin 

merkityksellisenä. Tyhjän sylin messun toimittajat tekevät ja mieltävät Tyhjän 

sylin messut todella sielunhoidollisiksi, ja sitä kautta myös lohdullisiksi. 

Toimittajat sanoittavat itsekin sitä, että täytyy olla tietynlainen persoona, että 

hakeutuu tällaisen työtehtävän pariin. Jokaisella Tyhjän sylin messun toimittajilla 

on vahva kiinnostus sielunhoitoon, kokemusta sielunhoitotyöstä ja laaja näkemys 

sielunhoidosta osana työtään seurakunnassa. Tästä näkökulmasta käsin voidaan 

sanoa, että Tyhjän sylin messuja toimittaneiden henkilöiden joukko on hyvin 

homogeeninen. Tähän vaikuttaa se, että kyseessä oleva messu on hyvin erityinen 

ja kohderyhmältään rajattu. Jotta seurakunta alkaa järjestää Tyhjän sylin messuja, 

täytyy seurakunnassa olla joku niiden järjestämiseen orientoitunut ja Tyhjän sylin 

suruun perehtynyt työntekijä. Haastattelujen pohjalta voidaan myös todeta, että 

Tyhjän sylin messun toimittajien näkemys sielunhoidosta on melko laaja, mutta 

keskeisimmät sitä kuvaavat termit nousevat haastatteluaineistosta: kohtaaminen, 

kuunteleminen ja läsnäolo.  

Tutkimuksessa nousee vahvasti esiin messun vapaan suunnittelun tärkeys, 

joka ilmenee liturgiassa, musiikkivalinnoissa, rukouksissa sekä saarnassa tai 

muussa puheessa. Tyhjän sylin messun toimittajien teologisista mielipiteistä 

korostuu matalakirkollisuus, joka näkyy perinteisen liturgian ja siihen sisältyvien 

elementtien puutteena. Tällaisia perinteisiä liturgisia elementtejä ovat esimerkiksi 

vuorolaulut ja ehtoollisliturgian moninaiset osat. Tyhjän sylin messun toimittajat 

korostavat liturgiaan sijaan sitä, että symbolinen työskentely, johon 

seurakuntalaiset voivat osallistua, on tärkeää erityisesti silloin kun ihmisten 

tunteiden ja Jumalan sanoittaminen on vaikeaa. Siksi toimittajat pitävät tärkeänä, 

että seurakuntalaiset pääsevät itse osallistumaan jumalanpalveluksen 

toteuttamiseen matalalla kynnyksellä, joka ei vaadi raskaan elämäntilanteen 

keskellä ponnisteluja tai kontaktia muiden ihmisten kanssa. Esimerkiksi 

rukouskivien kädessä pitely tai kynttilän sytyttäminen ovat tällaisia 

toimintatapoja. Nämä elementit tukevat myös seurakuntalaisten keskinäisen 

yhteyden vahvistumista.  

Tyhjän sylin messun toimittajia yhdistää se sielunhoidollinen näkemys, että 

heidän omat kykynsä sielunhoitajana ovat rajalliset. Jokainen haastateltu korostaa 

Jumalan läsnäolon merkitystä ja luottoa Jumalaan sielunhoidossa. Haastatellut 



83 

ymmärtävät sielunhoidon laajasti ja mieltävät sen kuuluvan kaikkeen 

seurakuntatyöhön, ja toisaalta erityisessä sielunhoidossa käyttävät mielellään 

sielunhoidon hengellisiä välineitä. Oman rajallisuuden ymmärrykseen 

sielunhoitajana kuuluu myös käsitys siitä, että aina ei osaa tai voi auttaa yksin 

apua tarvitsevia. Jokainen haastateltu arvosti ja toi esiin myös yhdistysten 

tekemän työn: he osasivat nimetä yhdistyksistä ainakin Simpukan ja Käpy ry:n ja 

kertoa mainostaneensa heidän toimintaansa messun iltapalahetkissä.  

Vaikka Tyhjän sylin messun prosessi on toimittajillekin rankka, he kokevat 

sen niin tärkeänä sekä oman työnsä että tyhjää syliä surevien kannalta 

merkityksellisenä, että haluavat panostaa erityisesti tähän työtehtävään. Tyhjän 

sylin messun toimittajat pitävät messua erityisesti armon ja lohdun messuna. He 

toivovat, että messu ja sen tuoma lohtu voisivat vaikuttaa myös 

kauaskantoisemmin ihmisissä. Tyhjän sylin messun toimittajat toivovat, että 

messuista välittyisi seurakuntalaisten kaipaama armo ja anteeksianto.  

Tyhjän sylin messun toimittajat ymmärtävät jumalanpalveluksen 

sielunhoidollisena kohtaamisena. Haastatellut tuovat vahvasti esiin näkökulman 

siitä, että jokainen jumalanpalvelus on sielunhoitoa, ei ainoastaan 

sielunhoidollinen erityismessu. He kokevat, että Tyhjän sylin messuista ja niiden 

sielunhoidollisesta toimitustavasta voi saada paljon ideoita myös 

pääjumalanpalveluksen toimittamiseen. Tästä tärkeimmät esimerkit ovat 

symbolinen työskentely, rukouskynttilöiden sytyttäminen ja musiikin miettiminen 

tarkasti. Erityisesti papit nostavat esiin sen, että ovat oppineet uudella tavalla 

lukemaan ja käyttämään kirkkokäsikirjaa jumalanpalveluksia suunnitellessaan.  

Yhteinen sielunhoidollinen näkemys Tyhjän sylin messua toimittaneille 

kirkon työntekijöille on myös se, että tällaisesta erityismessusta ja siinä 

tapahtuvasta sielunhoidosta voi oppia tekemään uudella tavalla jokapäiväistä 

työtä. Kiinnostava huomio on se, että haastatellut toimivat hyvin erilaisissa kirkon 

ja seurakunnan tehtävissä. Kuitenkin jokainen heistä kokee, että sielunhoito on 

merkityksellinen osa heidän työtään, ja Tyhjän sylin messun suunnitteleminen ja 

toteuttaminen on antanut muuhun työhön uusia sovellettavia ideoita ammatista 

riippumatta.  

Mielestäni kiinnostava asia, jota haastateltavat eivät juuri tuoneet ilmi, ovat 

saman messun eri kohderyhmät suhteessa toisiinsa ja sielunhoidon toteutuminen 

eri syistä tulevien ihmisten ollessa paikalla. Olisi ollut kiinnostavaa kuulla 

toimittajien ajatuksia siitä, pitäisikö Tyhjän sylin tapahtumia kohdentaa erikseen 
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eri kohderyhmille, ja miten messussa konkreettisesti huomioidaan heidät. Kun itse 

kävin Tyhjän sylin messussa, jäin pohtimaan sitä, että jollain äidillä oli kaksi 

pientä lasta mukana messussa. Tämä äiti oli luultavasti sellainen, jolta on kuollut 

joku lapsista, joten hän kuuluu kyllä niihin henkilöihin, joille messu on 

kohdennettu. Väkisin kuitenkin tuli mieleeni, miten tahattomasti lapsettomat ja 

lapsensa menettäneet kokevat sen, että messussa on paikalla pieniä lapsia.  

Seuraavaksi pohdin Tyhjän sylin messujen toimittajien näkökulmia 

sielunhoidosta peilaten niitä vielä tarkemmin koko evankelis-luterilaisen kirkon 

jumalanpalveluselämään. Sekä tämä tutkimus että aiemmat jumalanpalvelukset 

osoittavat sen, että kirkkoon tulevat ihmiset toivovat kirkosta rauhoittumista, 

toivon ja lohdun sanomaa sekä kiireettömän hetken arjen keskellä. Tässä valossa 

mielestäni erikoista on se, että useammat seurakunnat eivät mainosta 

jumalanpalvelusta sielunhoidollisena tai korosta messuja rauhoittumisen 

mahdollisuuksina. Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää koskemaan 

kaikkia jumalanpalveluksia tai edes Tyhjän sylin messuja, mutta tutkimus antaa 

osviittaa siitä, että sielunhoidolla ja jumalanpalveluksella voisi olla paljon 

nykyistä enemmän kosketuspintaa keskenään. Myös esimerkiksi sielunhoidon 

professori Paavo Kettusen ovat yhtenevät tämän ajatuksen kanssa.  

Tutkimuksen tehtyäni olen päätynyt siihen johtopäätökseen, että sekä 

sielunhoidon tutkimus että koulutus keskittyvät erityiseen sielunhoitoon ja sen 

muotoihin. Ammattikirjallisuus ja kirkon työntekijöille tarjolla olevat koulutukset 

keskittyvät tärkeään kuuntelemiseen ja keskustelemiseen, mutta jättävät huomiotta 

sielunhoidon mahdollisuudet yleisessä seurakuntatyössä kuten 

jumalanpalveluksissa, jota kuitenkin pidetään ainakin periaatteen tasolla koko 

seurakunnan juhlana ja toiminnan keskipisteenä. Useampi haastateltu pappi nosti 

esiin myös sen, että sielunhoidon ja jumalanpalveluksen suhdetta tai 

jumalanpalveluksen erilaisia toimintatapoja ei nosteta esiin esimerkiksi 

pastoraalikoulutuksissa, ja koulutukset ovat usein näkökulmiltaan yksipuolisia. 

Haastatellut papit selvästi toivovat monipuolisempia koulutuksia 

jumalanpalveluksiin liittyen. 

Yleinen sielunhoito, ja sen mainostaminen ei näytä olevan keskiössä 

seurakuntatyössä. Seurakuntalaisten näkökulmasta yleiseen sielunhoitoon voisi 

olla huomattavampi matalampi kynnys osallistua. Sielunhoidon tutkimuksen 

puolesta kiinnostavaa on se, että erityisestä sielunhoidosta on paljon enemmän 

tutkimusta, vaikka erityisen sielunhoidon kenttää sitoo vaitiolovelvollisuus ja 
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siten se on haastavammin tutkittavaa. Kiinnostavaa tätä tutkimusta tehdessä oli 

havaita myös se, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tilastollisissa 

vuosikirjoissa ei mainita sielunhoitoa. Sielunhoito tilastoidaan 

sairaalasielunhoidon yhteyteen jättäen kuitenkin suuren osan sekä yleisen että 

erityisen sielunhoidon kohtaamisista huomiotta. Esimerkiksi uusimmasta 

Osallistuva luterilaisuus – nelivuotiskertomuksesta löytyi hakusanalla sielunhoito 

27 osumaa, jotka liittyivät kaikki joko diakoniaan, sairaalasielunhoitoon tai 

vankilasielunhoitoon.307 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sivuilla on erillinen sivu 

sielunhoidolle. Sivulla puhutaan esimerkiksi ehtoollisen viettämisestä 

sielunhoidon välineenä, mutta sivuilla sanotaan, että: ”Ehtoollista voidaan viettää 

yksityisesti sairaalassa, hoitokodissa tai omassa kodissa. Seurakunta viettää 

ehtoollista sunnuntaisessa messussa.” Tämä kuulostaa siltä, että ehtoollinen on 

jollain tavalla erilainen tai osoitettu sielunhoidon väline niille, jotka ovat 

sairaalassa, hoitokodissa tai omassa kodissaan. Teksti kuulostaa siltä, että he eivät 

ole osa seurakuntaa, sillä muu seurakunta kokoontuu sunnuntaisin yhdessä 

ehtoollista viettämään. Jos joku kaipaa kirkolta sielunhoidollista apua, ajattelen, 

että ainakaan sielunhoidosta tiedon etsiminen ei luo sellaista vaikutelmaa, että 

kirkko tarjoaisi keskusteluapua. Kirkon internetsivustolla ja esimerkiksi tässä 

tutkimuksessa mukana olevien seurakuntien internet-sivustoilla ei ole mainintaa 

sielunhoidosta, päivystävän papin vastaanotosta tai keskusteluavusta. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys osoittaa, että lapsen menetyksellä ja 

tahattomalla lapsettomuudella on merkittäviä vaikutuksia ihmisten 

hengellisyyteen. Kuitenkin esimerkiksi Anna Liisa Ahon väitöstutkimus osoittaa, 

että harvat lapsensa menettäneet isät ovat kokeneet saaneensa tukea seurakunnan 

työntekijöiltä. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että kirkolla olisi mahdollisuus olla 

paremmin läsnä tyhjää syliä surevien arjessa esimerkiksi sururyhmien ja Tyhjän 

sylin messujen kautta. Kirkon täytyy olla läsnä sellaisissa elämän tilanteissa, jotka 

vaikuttavat suuresti ihmisten hengellisyyteen ja Jumala-kuvaan.  

Tyhjän sylin messujen viesti onkin se, että tällä tilaisuudella tyhjää syliä 

surevat henkilöt ja heidän läheisensä huomataan myös kirkossa. Tyhjän sylin 

messu on paikka, jossa vaikeista asioista puhumiselle on aikaa ja kuuntelijoita. En 

väitä varmaksi, mutta uskon, että Tyhjän sylin messut voivat yksilötasolla 

                                                 
307 Osallistuva luterilaisuus 2016. 
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rohkaista kertomaan usein vaietuista aiheista avoimemmin. Seurakunnat, joissa 

Tyhjän sylin messuja on, antavat sen viestin, että heillä on tällekin ryhmälle 

kohdistettua toimintaa. Se voi rohkaista tyhjää syliä surevia hakemaan muutenkin 

lohtua ja sisältöä elämäänsä seurakunnan kautta. Aiempien tutkimusten tuloksissa 

käy ilmi, että suhtautuminen uskoon ja kuolemanjälkeiseen elämään voi vaikuttaa 

surutyöhön. Lapsettomuus tai lapsen kuolema vaikuttavat usein yksilön elämään 

jopa niin mullistavasti, että koko elämä tuntuu merkityksettömältä ja arvottomalta. 

Tällaisessa elämäntilanteessa Tyhjän sylin messulla on paikkansa.  

Jatkotutkimusta kaipaisi erityisesti jumalanpalvelusten ja sielunhoidon 

suhde. Jumalanpalveluksia on tutkittu suhteellisen paljon kävijöiden 

näkökulmasta ja monet tutkimukset keskittyvät siihen, millaisissa 

jumalanpalveluksissa osallistujat haluaisivat käydä. Jumalanpalvelusten 

vapaaehtoisuutta on tutkittu myös useissa viime vuosina tehdyissä pro gradu – 

tutkimuksissa. Selkeä jatkotutkimuskohde olisi yleinen sielunhoito 

kokonaisuudessaan tai jumalanpalveluksissa. Tyhjän sylin messuista tutkimusta 

voisi jatkaa myös kävijöiden näkökulmasta tai vaihtoehtoisesti valita 

tutkimuskohteeksi jonkin muun sielunhoidon tematiikkaan liittyvän 

erityismessun. Lapsen menettämisen ja spirituaaliteetin suhdetta on tutkittu 

kohtuullisen paljon, mutta tuoretta tutkimusta tahattoman lapsettomuuden 

vaikutuksesta ihmisen spiritualiteettiin ei ole tehty. Niinpä se olisi merkittävä 

tutkimusaihe, kun ajatellaan, että tahaton lapsettomuus koskettaa ainakin joka 

viidettä suomalaista.  

Tutkimus toivottavasti auttaa kirkon työntekijöitä kohtaamaan tyhjän sylin 

aiheuttamaa surua ja toteuttamaan Tyhjän sylin messuja. Tutkimuksen lukemalla 

Tyhjän sylin messun toteuttamista suunnitteleva henkilö saa tietoa tilanteista ja 

tunteista, joihin kannattaa varautua, ehkä myös konkreettista tietoa messun 

kulusta ja sen elementeistä. Samalla tutkimukseni antaa konkreettisia lukuja siitä, 

kuinka montaa ihmistä vuosittain tyhjä syli koskettaa. Opiskeluaikanani on lisäksi 

tullut ilmi, että kirkon jumalanpalveluselämä puhututtaa kirkossa jatkuvasti. 

Uskon, että tämä tutkimus voi antaa lukijalleen jonkin uuden näkökulman messun 

toteuttamiseen. Itseäni tutkimus hyödytti niin, että mahdollisena kirkon tulevana 

työntekijänä voin työssäni huomioida myös ne ryhmät, jotka saattavat jäädä 

monista kirkon tapahtumista ulkopuolelle, koska tapahtumia mainostetaan 

esimerkiksi lapsiperheille tai pariskunnille sopivina. Kun huomioidaan 

sielunhoidon ja jumalanpalveluksen suhde, voidaan myös pohtia, pitäisikö 
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pääjumalanpalveluksen olla myös kevyempi ja yksinkertaisempi, jotta se olisi 

sielunhoidollinen laajemmallekin joukolle kuin aktiiviseurakuntalaisille. Tyhjän 

sylin messun lailla kaikissa jumalanpalveluksissa on halutessaan helppo toteuttaa 

sielunhoidollisia elementtejä: yhdessä kirjoitettuja rukouksia, lohdullisia saarnoja 

ja musiikkivalintoja, konkreettisia rukoustyöskentelyjä ja jumalanpalvelusten 

kaavan mahdollistamaa vaihtelua.  

Omalta osaltani toivon, että osaan nyt hieman paremmin ajatella sitä, miten 

seurakunnan tapahtumista voidaan aidosti tehdä avoimia kaikille ja millaisia 

toteutusmahdollisuuksia yleiselle sielunhoidolle on jokapäiväisessä 

seurakuntatyössä.   

 

Ehkä se on se, että Jumalan syli on kaikille avoin eikä ole tyhjä ja ihminen voi tulla 

lohdutetuksi ja kuulluksi. Ja kohdatuksi. Ehkä se on lähinnä se. Me ei aina tiedetä miksi 

jotain tapahtuu, mutta se että ihminen saa lohtua ja turvaa ja on vielä meitä suurempi joka 

kannattelee, niin se luottamus, sen välittämisen mä näkisin kaikkein suurimpana. Ja sitten 

tietenkin myötäeläminen. Kulkeminen mukana siinä kivussa, koska sehän on, jos mä 

aattelen sitä paikkaa, niin siellä pystyy.. Siellä tunnustetaan oikeesti se kipu mitä ihmiset 

käy ja se tuska, joka heillä on. 
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Liitteet  
 

Liite 1. Tyhjän sylin messun kaava  

 

 

Tervetuloa 

Tervetuloa Tyhjän sylin messuun tänne. Meitä on mukana toimittamassa ------. 

 

Messun jälkeen voi jäädä juttelemaan. Voit myös halutessasi jäädä penkkiin rauhassa 

itseksesi, täältä ei ole kiire pois. 

 

Jumala siunatkoon messumme. 

 

I Johdanto 

 

Musiikkia 

 

Siunaus 

L Isän ja + Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

S Aamen. 

 

 

Johdantosanat 

Täällä kirkossa on tänään monia erilaisia tunteita, monen eri polun kulkeneita ihmisiä. 

Tämä messu on tarkoitettu niille, joita on kohdannut lapsen kuolema, lapsettomuus tai jotka 

ovat käyneet läpi abortin. Tänne mahtuu kaikki kysymykset ja tunteet, niiden kanssa saa 

olla rauhassa. Syyllisyyden, katkeruuden, vihan ja kateuden kanssa. Nämä kaikki tunteet 

ovat oikeutettuja eikä niitä tarvitse pelätä tai hävetä. 

Lapsettomuuteen, lapsen kuolemaan ja abortin läpikäymiseen kuuluu monia asioita, joita 

ei koskaan saa konkretisoitua. Ei ole välttämättä hautaa, jossa käydä tai päivää jota 

muistella. Jos tuntuu, että surulla ei ole paikkaa tai tilaa, tämä messu voi olla sellainen. 

 

Tarkoitus ei ole kuitenkaan pyrkiä selittämään asioita auki. Jokaisen kokemus on niin 

henkilökohtainen ja omanlainen, että sen sanottaminen voi enemmänkin loukata tai ärsyttää 

kuin lohduttaa ja antaa toivoa. Haluamme kuitenkin kertoa jotain Jumalasta ja hänen 

rakkaudestaan. Puhua kristinuskon ytimestä anteeksiannosta, joka on kaikkein tärkeintä 

ehkä oman itsensä kohdalla, sillä asioista riippumatta Jumala ei irrota koskaan otettaan 

meistä. 

Saamme käydä hänen eteensä ja tunnustaa syntimme 

 

Yhteinen rippi 

 

Synnintunnustus 

Rakas Jumala, Pyhä Taivaallinen Isä. Välillä tuntuu siltä kuin olisin ajautunut kauas 

sinusta. Olet etäinen ja kylmä. Välillä luottamukseni sinuun horjuu ja en jaksa uskoa 

hyvään tahtoosi. Herra näet minut ja sydämeni. 

 

Rakas Luojani. Silloin kun minuun eniten sattuu ja pelottaa. Tuntuu, että sinäkin hylkäät 

minut. Uskoni horjuu. En tunne armoasi. Lähetä silloin Pyhä Henki Luokseni. 

 

Pyhä Jumala kiitos siitä, että olet sovittanut kaikki syntimme meidän puolestamme, Ohjaa 

meitä elämään sinun tahtosi mukaan rakkaudessa ja olemaan toisille ja itsellemme 

armollisia. 
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Synninpäästö 

 

Näin sanoo Herra: 

»Älä pelkää. 

Minä olen lunastanut sinut. 

Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. 

Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, 

minun rakkauteni sinuun ei järky 

eikä minun rauhanliittoni horju.» 

 

S Aamen. 

 

 

Päivän rukous 

 

Rukoilkaamme. 

 

Pyhä Jumala. 

Rukoilemme toistemme puolesta. Rukoilemme uusien mahdollisuuksien avautumista 

niille, jotka ovat vaikeuksissa. Rukoilemme voimaa niille, jotka ovat uupuneet ja 

kadottaneet elämänhalunsa. Rukoilemme kestävyyttä niille, joiden vaikeat kysymykset 

jäävät vaille vastausta. 

Jumala, silloin kun on tarve niin vapauta minut epätoivon vankilasta, anna 

elämänrohkeutta. Vapauta minut myös väärästä nöyryydestä, joka saa minut ajattelemaan, 

että en kelpaa mihinkään. Herra, ole läsnä silloin kun olen rauhaton ja levoton. Tai silloin 

kun olen rikki ja hajalla ja sisälläni kalvaa itkemätön itku ja tukahdutettu viha. Tai kun 

pelkään tulevaisuutta. 

Auta minua, että löydän rauhan, rauhan itseni kanssa, rauhan lähimmäisteni kanssa ja ennen 

kaikkea rauhan sinun kanssasi Jumala. 

S Aamen. 

 

 

 

II Sana 

 

 

Kynttilät, runot ja raamatuntekstit 

 

Musiikki 

 

Ensimmäisen kynttilän sytytämme kaikille niille lapsille jotka ovat eläneet vain 

vanhempiensa ajatuksissa, odotuksissa ja toiveissa. 

Kynttilä sytytetään 

 

T: En jaksa enää luottaa 

 

Jumala, 

En enää luota huomiseen. 

En luota, että ensi kuussa 

tärppää. 

En usko, että olen niin nuori, 

kuin eräät väittävät. 

En jaksa enää sanahelinää. 

Mitään ensi kuuta ei tule. 

Ensi kuu meni jo. 
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Meni jo vuosia sitten. 

 

Jumala, 

en jaksa piristäviä ihmisiä. 

Älä lähetä niitä enää. 

En kaipaa piristystä. 

Kaipaan lasta, 

joka sekoittaisi järjestykseni lopullisesti. 

 

Jumala, 

anna minulle lapsi, 

joka 

tukahduttaa minut 

huoliin 

itkuun 

kakkaan. 

Vie minulta pois 

helppo 

kevyt 

hallittu 

elämä. 

Jumala, vaihda se huoleen ja kärsimykseen. 

Vaihda se 

merkitykseen. 

Aamen. 

 

T: Herra, sinä olet minut tutkinut, 

sinä tunnet minut. 

Missä olenkin, minne menenkin, sinä se tiedät, 

jo kaukaa sinä näet aikeeni. 

Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, 

perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. 

 

Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, 

minne voisin paeta sinun edestäsi? 

Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, 

vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan 

sielläkin sinä olet. 

Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin 

tai muuttaisin merten taa 

sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. 

Vaikka sanoisin: ”Nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon” 

Sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste, 

pimeys kuin kirkas valo. 

(Psalmi 139, 1-12) 

 

Musiikki 

 

T: Seuraavan kynttilän sytytämme niille lapsille, joiden elämä sammui jo pian alettuaan 

äidin sisällä. He eivät koskaan ehtinet nähdä päivänvaloa. Mutta he elivät. Ja jättivät 

pysyvän jäljen jälkeensä. 

 

Sytytetään 2. kynttilä 

 

T: 
Jumala, ota vastaan tämä yksi pienimmistäsi, 
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joka kasvoi minun sisälläni, 

mutta ei koskaan saanut kasvaa elinkelpoiseksi 

kohtuni ulkopuolella. 

Minun on ollut vaikea 

jättää sinun huomaasi tämä elämä, 

josta piti tulla minun lapseni, 

sillä en halua hyväksyä tätä. 

 

Jumala, ota vastaan myös sekasortoinen sisimpäni. 

Suruineen, kiukkuineen ja itkuineen. 

Epäilys sinua kohtaan, joka annat ja otat takaisin. 

kiitollisuus siitä, että lyhyeksi aikaa 

annoit minun huostaani 

tämän pienen ihmisen kehittymisen. 

Ilo, jonka annoit minulle, 

kun yhä elin odotuksen aikaa. 

Kaipuu nähdä elämä, 

joka ja kasvoi sisälläni. 

Tyhjyys ja pysähtynyt hiljaisuus, kun kaikki oli ohi. 

 

Jumala, ympäröi rakkaudellasi 

ja parantavalla hyvyydelläsi 

sureva sydämeni 

tyhjyyttään kaikuva sylini. 

anna minulle voimaa uskoa 

että myös tämän kivun keskellä olen sinun ruumiisi. 

(Christina Lövestam) 

 

T: Mikä voi erottaa meidät kristuksen rakkaudesta?  

Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka? 

 

Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. 

Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään tuleva 

eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan 

rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 

(Room.8:35,37-38) 

 

Musiikki 

 

T: Kolmas kynttilä syttyy lapsille, jotka menetimme heidän syntyessään. 

 

Sytytetään 3. kynttilä 

 

Rakas Jumala, auta minua kestämään tuskani ja suruni. 

Lapseni ei jaksanut syntyä tähän maailmaan. 

Sylini on tyhjä. 

Jäljellä on vain suunnaton kaipaus. 

 

Jumala, 

miksi en saanut pitää lastani? 

Minulla olisi ollut hellyyttä ja rakkautta hänelle. 

Miksi unelmat yhteisestä tulevaisuudesta eivät saaneet toteutua? 

Olen vihainen ja epätoivoinen 

ja minulla on huoli myös kaikista rakkaistani. 

 

Jumala, lohduta sinä minua 

tiedän, että lapseni on turvassa taivaan kodissa. 
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Katson taivaalle ja tunnen, että lapseni on sinun luonasi. 

Siellä hän leikkii enkelien kanssa 

ja sinä pidät hänestä huolta. 

 

Rakas lapseni ehti antaa minulle paljon. 

Elämäni muuttui hänen myötään. 

Nyt hän on poissa luotani, 

mutta sydämessäni hän pysyy aina. 

 

Jumala, auta minua eteenpäin elämässäni. 

Aamen. 

(Carita Pohjolan-Pirhonen) 

 

T: Herra, Jumalani, pelastajani, 

päivällä minä huudan sinua avuksi, 

yölläkin käännyn sinun puoleesi. 

Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen, 

kallista korvasi minun huutoni puoleen! 

Ahdingossa minä itken silmäni kuiviin, 

kaiken päivää huudan sinua, Herra, 

ja ojennan käsiäni sinua kohti. 

(Psalmi 88:2-3,10) 

 

Musiikki 

 

T: Neljäs kynttilä syttyy niille lapsille, jotka syntyivät, toivat iloa ympärilleen, mutta joiden 

elämä päättyi liian varhain, aivan nupuillaan tai myöhemmin kesken leikkien ja seikkailun. 

 

Sytytetään 4. kynttilä 

 

Kahil Gibran, lapsista? 

 

Ja nainen, joka piteli lasta rintaansa vasten, sanoi: 

Puhu meille Lapsista. 

Ja hän sanoi: 

Teidän lapsenne eivät ole teidän lapsianne. 

He ovat Elämän kaipuun tyttäriä ja poikia. 

He tulevat kauttanne, mutta eivät teistä itsestänne. 

Ja vaikka he asuvat luonanne, eivät he sittenkään kuulu teille. 

Antakaa heille teidän rakkautenne, mutta älkää ajatuksianne. 

Sillä heillä on omat ajatuksensa. 

Voitte hoivata heidän ruumistaan, mutta ette heidän sielujaan. 

Sillä heidän sielunsa asuvat huomenkoiton asunnossa, minne te ette voi mennä, ette edes 

unelmissanne. 

Te voitte yrittää tulla heidän kaltaisikseen, mutta älkää 

yrittäkö tehdä heitä itsenne kaltaisiksi. 

Sillä elämä ei mene taaksepäin eikä viivy menneessä päivässä. 

 

Te olette jousia, josta lapsenne singotaan elävinä nuolina. 

Jousimies näkee matkan pään loppumattomalla polulla ja Hän taivuttaa teidät voimallaan, 

jotta hänen nuolensa sinkoisivat kauas ja nopeasti. 

Taivu Jousimiehen käsissä ilomielin. 

Sillä samoin kuin Hän rakastaa nuolia, jotka lentävät, 

Hän rakastaa myös jousta, joka on järkkymätön. 

 

T: 

Herra, sinä olet luonut minut sisintäni myöten, 
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äitini kohdussa olet minut punonut. 

Minä olen ihme, 

suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. 

Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. 

Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, 

muotoni kuin syvällä maan alla, 

mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. 

Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, 

sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. 

Ennen kuin olin elänyt päivääkään, 

olivat kaikki päiväni jo luodut. 

 

Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi Jumala, 

kuinka valtava onkaan niiden määrä! 

Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiekanjyviä. 

Minä lopetan, mutta tiedän: Sinä olet kanssani. 

(psalmi 139) 

 

Musiikki 

 

T: Viidennen kynttilän sytytämme niille lapsille, joita on vaikeinta surra. Heidän 

vanhempansa ovat joutuneet kohtuuttoman valinnan eteen ja kantaneet vastuunsa 

päättämällä raskauden keskeytyksestä. Nämäkin lapset ovat jatkaneet elämäänsä 

vanhempiensa mielessä. heidän vanhempiaan haluamme tänään erityisesti siunata ja 

rohkaista elämään eteenpäin, kohti uusia unelmia. 

 

T: Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan 

eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. 

(Jer.29:11) 

 

 

III Ehtoollinen 

 

 

Musiikki 

 

Rukous ja asetussanat 

 

Kiittäkäämme herraa Jumalaamme 

Taivaallinen Isä, kaiken Luoja, 

me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme: 

Sinä lähetit Poikasi pelastamaan maailman. 

Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä mutta ilman syntiä. 

Hän täytti tahtosi kaikessa 

ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan 

lunastaakseen meidät vapaiksi. 

 

Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, 

otti leivän, siunasi (+), mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: 

Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, 

joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. 

 

Samoin hän otti maljan, kiitti (+) ja sanoi: 

Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. 

Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, 

joka vuodatetaan teidän puolestanne 

syntien anteeksiantamiseksi. 
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Niin usein kuin te siitä juotte, 

tehkää se minun muistokseni. 

 

Armollinen Isä, 

me tahdomme täyttää tämän käskyn 

ja viettää pyhää ehtoollista Poikasi muistoksi 

ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. 

 

Me rukoilemme sinua: 

Lähetä Pyhä Henkesi, 

niin että luotamme lupaukseen syntien anteeksiantamisesta 

ja otamme uskossa vastaan Poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, 

kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. 

Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä 

kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, 

Pyhän Hengen yhteydessä 

kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. 

 

S Aamen. 

 

Isä meidän (Pater noster) 

 

S Isä meidän, joka olet taivaissa. 

Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 

Tulkoon sinun valtakuntasi. 

Tapahtukoon sinun tahtosi, 

myös maan päällä niin kuin taivaassa. 

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen  leipämme. 

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, 

niin kuin mekin anteeksi annamme niille, 

jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. 

Äläkä saata meitä kiusaukseen, 

vaan päästä meidät pahasta. 

Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia  iankaikkisesti. 

Aamen. 

 

Herran rauha (Pax) 

 

Jumalan Karitsa 

 

Ehtoollisen vietto 

 

 

Kutsu 

Jeesus sanoo: Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan 

teille levon. 

Ateria (Communio) 

 

Päätössanat 

L Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen  Kristuksen. 

Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. 

S Aamen. 

 

Kiitosrukous 

L Rukoilkaamme. 

Jeesus Kristus, 

me ylistämme sinua elämän leivästä, 
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jolla ravitset meidät. 

Lähetä meidät palvelemaan 

kukin siinä tehtävässä, jonka olemme sinulta saaneet. 

Me ylistämme sinua pelastuksen maljasta, pyhästä  verestäsi, 

jossa meillä on anteeksianto. 

Anna sen uudistaa meidät. 

Auta, ettemme etsisi tyydytystä pelkästään siitä, 

mikä on katoavaa. 

Sinä, olemassaolomme lähde, 

varjele meitä tuhlaamasta ja tuhoamasta elämäämme. 

Me ylistämme sinua armostasi. 

Anna sen parantaa ihmissuhteemme. 

Me kiitämme anteeksiannostasi. 

Anna sen karkottaa vihamme ja katkeruutemme. 

 Me ylistämme sinua uudesta voimasta, 

 joka nostaa masennuksesta rohkeuteen, 

 kuolemasta elämään. 

 Rohkaise meitä tukemaan niitä, 

 jotka nääntyvät huoliinsa 

 ja pelkäävät tulevaisuutta. 

 Anna meille kyky nähdä kaikissa ihmisissä sinun kasvosi. 

 Me ylistämme sinua, rauhan tuoja. 

 Anna rauhasi niille, 

 joilla on levottomuus sisimmässään. 

 Anna rauhasi niille, 

 joiden tyyneyden taakse kätkeytyy ahdistus. 

 Tuo rauhasi keskelle elämämme arkea, 

 niin että saamme voiman kulkea 

 sinun askelissasi. 

 Me ylistämme sinua, Jeesus Kristus, 

 kuoleman voittaja ja uuden elämän tuoja. 

S Aamen.  

 

 

Siunaus 

Siunaus voidaan myös laulaa  

L Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. 

 Herra kirkastakoon kasvonsa teille 

 ja olkoon teille armollinen. 

 Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne 

 ja antakoon teille rauhan. 

 Isän ja + Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

S Aamen. 

 

Musiikki 
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Liite 2: Teemahaastattelurunko.  

 

Taustaa: 

Kuka olet?  

Voitko kertoa Tyhjän sylin messuista seurakunnassanne taustaa? 

(Esimerkiksi voi keskustella messujen syntyhistoriasta omassa seurakunnassa, 

miten messu suunnitellaan, millaisia messut ovat rakenteeltaan) 

Miten messut seurakunnassanne toteutetaan?  

Onko jumalanpalveluksen lisäksi muuta?  

Miten Tyhjän sylin messussa ja sen jälkeisessä kahvitilaisuudessa ilmenee 

sielunhoidollisuus? 

Keitä kohtaat Tyhjän sylin messuissa? 

Miksi olet mukana toimittamassa näitä messuja? 

Mikä on Tyhjän sylin messujen viesti? 

Onko Tyhjän sylin messuille tarvetta? 

 

Sielunhoito: 

Miten ymmärrät ja hahmotat sielunhoidon?  

Miten Tyhjän sylin messu poikkeaa sielunhoidon näkökulmasta 

pääjumalanpalveluksista? 

Tarjoaako Tyhjän sylin messu joitain mahdollisuuksia, mitä pääjumalanpalvelus 

ei tarjoa?  Näkyykö jumalanpalveluksissa yleensä sielunhoidollisuus, entä Tyhjän 

sylin messuissa? 

Huomioidaanko Tyhjän sylin messujen suunnittelussa sielunhoidon näkökulma?  

Millaista on kohdata messussa ja sen kahvitilaisuudessa ihmisiä, jotka tulevat 

messuun suuren surun kanssa?  

Millaista on kohdata ammattilaisena tyhjää syliä surevia? Mitä tuntemuksia 

sielunhoito herättää?  

Millaista suruteemaisen messun toimittaminen on ammattilaiselle? 

Ovatko messut opettaneet sielunhoidosta jotain? Voiko niitä tietoja/taitoja 

hyödyntää muussa työssä? 

 

Keskustelua sielunhoidosta messun eri osioissa, miten sielunhoito näkyy:  

- liturgiassa ja sen osissa, kirkkotilassa, puheissa, musiikissa, saarnassa, 

ehtoollisella…  


