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1 Johdanto 

1.1 Joulusaarna tutkimuskohteena 

“Teille on syntynyt Vapahtaja”, julistavat enkelit joulun ilosanomaa Luukkaan 

evankeliumissa. Tämä sanoma toistuu eri tavoin sanoitettuna joulusaarnoissa 

ympäri kristittyä maailmaa. Joulu on suomalaisille vuoden tärkein juhla, johon on 

perinteisesti kuulunut osallistuminen joulukirkkoon tavalla tai toisella. Mikäli 

kirkkoon ei ole ollut mahdollista päästä paikan päälle, joulujumalanpalvelukseen 

on osallistuttu TV:n tai radion välityksellä.
1
  

Joulujumalanpalveluksen suosion vuoksi se antaa Suomen evankelis-lute-

rilaiselle kirkolle erinomaisen tilaisuuden levittää kristillistä sanomaa ja kristilli-

siä elämänarvoja. Tuoreen väitöskirjan mukaan kristityn ihannekuva on säilynyt 

suunnilleen samanlaisena vuosien 1960–2008 välissä, mutta Suomen evankelis-

luterilaisten kirkkoon kuuluvien sitoutumisen todellisuudessa on tapahtunut osin 

suuria muutoksia. Kirkkoon kuuluvien osuus on laskenut, julkinen uskonnonhar-

joitus vähentynyt ja kirkon uskoon tunnustautuminen heikentynyt. Tästä näkö-

kulmasta katsoen joulujumalanpalvelukset ovat poikkeus yleisestä suunnasta. 

Vaikka joulupäivän suosio on laskenut huomattavasti, jouluaatosta on tullut yli-

voimaisesti suosituin kirkossakäyntipäivä. Myös itsenäisyyspäivä ja pyhäinpäivä 

ovat säilyttäneet vetovoimansa.
2
 Syyt kirkossakäynnin aktiivisuuteen näinä päi-

vinä ovat kirkkovuoden lisäksi myös siinä, että näihin juhlapäiviin sisältyy myös 

ei-kirkollisia, yhteisöllisyyttä edistäviä perinteitä. Joulun ja pyhäinpäivän tilai-

suudet kirkoissa sisältävät perheyhteisöä vahvistavia tekijöitä, ja itsenäisyyspäi-

vän viettoon liittyy kansallisesti yhdistäviä tekijöitä.
3
 Joulujumalanpalvelukseen 

osallistumalla kirkon jäsenet voivat siis kokea aitoa yhteyttä perheeseensä ja 

muuhun yhteisöön.  

Samat tekijät, jotka vievät suomalaiset joulukirkkoon − kristillinen sanoma, 

perinteet ja yhteisöllisyyden kokemus − ovat todennäköisesti syitä siihen, että 

myös Yleisradion TV:stä välittämää joulujumalanpalvelusta katsotaan paljon. 

TV:n jouluaamun jumalanpalvelusta YLE:n kanavilla katsoi vuonna 2009 peräti 

                                                 
1
 Jaakkola 1977; Vuolio 1981. Erittelen joulukirkossa kävijöiden ja TV:n 

joulujumalanpalveluksen katsojien määrää tilastollisesti luvussa 1.3. 
2
 Häkkinen 2010, 250−260. 

3
 Niemelä 2003, 168−169; Häkkinen 2010, 182. 
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238 000 katsojaa.
4
 Normaalina sunnuntaipäivänä TV-jumalanpalveluksella on 

huomattavasti vähemmän katsojia. Kirkon tutkimuskeskuksen (KT) tilaston mu-

kaan YLE:n televisiojumalanpalveluksilla oli vuonna 2007 keskimäärin 153 000 

katsojaa.
5
 Radiojumalanpalvelus on keskimäärin suositumpi, sillä samana vuonna 

(2007) sunnuntain radiojumalanpalveluksia seurasi keskimäärin 224 000 kuunte-

lijaa.
6
  

Saarna on toinen jumalanpalveluksen polttopisteistä. Kirkkokäsikirjassa 

messun esittelyssä todetaan, että “messun ytimenä ovat Jumalan sana ja sen 

saarna sekä ehtoollisen sakramentti”
 
.
7
 Saarna muodostaa siis kokonaisuuden 

Jumalan sanan kanssa. Saarnaa käsiteltäessä pitää ottaa huomioon myös ne Raa-

matun tekstit, joita saarna käsittelee, eli ensimmäinen ja toinen lukukappale sekä 

evankeliumi. Saarnan tavoitteena on kontekstualisoida evankeliumin transkult-

tuurista eli kulttuurirajat ylittävää sisältöä.
8
 Kontekstualisointi tarkoittaa, että 

Jumalan sanan pitää tulla todeksi juuri niille, jotka kokoontuvat tiettyyn kirkkoon 

tietyssä elämäntilanteessa ja tiettynä aikana.
9
 Saarnaamisen esikuvana voidaan 

pitää Jeesuksen omaa julistusta synagogassa hänen selittäessään Jesajan 61. kirjan 

alkua: Jeesuksen saarnaan sisältyi sekä pyhien tekstien lukemista että niiden se-

littämistä ja tulkitsemista todellisuudeksi niin, että se teki kuulijoihin vaikutuksen 

ja herätti keskustelua.
10

 

Jouluaamun evankeliumina luetaan Suomen evankelis-luterilaisessa kir-

kossa Luukkaan evankeliumin toisen luvun kuvaus Jeesuksen syntymästä
11

. 

Tämä on jouluaamun ensisijainen saarnateksti. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, 

millaisten sisältöjen avulla joulun evankeliumia kontekstualisoidaan. Varsinai-

sena tutkimuskysymyksenä on se, onko joulusaarnan sisällössä tai ulkoisessa 

                                                 
4
 Finnpanel Oy, tv-mittaritutkimus. Vastaavaa tilastotietoa ei ole valitettavasti saatavissa 

jouluaamun radiojumalanpalvelusten osalta. Toimitusjohtaja Lena Sandell kertoi sähköposti-

viestissään 22.3.2010 (LS–TP), että radio-ohjelmien kuuntelijamääriä ei tilastoida yksittäisten 

ohjelmien osalta. 
5
 Monikasvoinen kirkko 2008, 317. 

6
 Monikasvoinen kirkko 2008, 319. 

7
 Jumalanpalvelusten kirja 2000, 17; ks. myös Sariola 2001b, 13–16. Kotilan (2001, 38–39) 

mukaan suomalaisessa jumalanpalvelusuudistuksessa pyrittiin saarnan ja ehtoollisen väliseen 

tasapainoon. Pyrkimyksen taustalla olivat varhaiskirkon esikuva ja liturgisen liikkeen painotukset 

uudistuksen aikaan. 
8
 Sariola 2001a, 222−231. Transkulttuurisuuden käsite tulee Sariolan mukaan Luterilaisen 

maailmanliiton selvityksestä vuodelta 1996, joka koskee jumalanpalvelusta ja kulttuuria, ns. 

Nairobin raportista. Sariolan mielestä transkulttuurisuus on vahvistunut jumalanpalvelus-

uudistuksen myötä, mutta hän pitää silti kontekstualisuutta olennaisena osana jumalanpalvelusta.  
9
 Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 198−199; Sariola 2001a, 227–228. 

10
 Brilioth 1945, 7-14; vrt. Sariola 1972, 13–15 ja Sariola 2001b, 15. Jeesuksen puhe synagogassa 

ks. Luuk. 4:17–30. 
11

 Luuk. 2: 1−20. Jouluaamun evankeliumista tarkemmin ks. luku 4.1. 
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muodossa tapahtunut muutoksia viime vuosikymmenten aikana. Sisällön osalta 

tarkastellaan erityisesti sitä, miten joulun kirkollinen sanoma, jouluperinteet, tun-

nelma ja yhteisöllisyys näkyvät joulusaarnoissa. Kirkollisen sanoman yhteydessä 

tutkitaan myös Jeesuksesta, joulun lapsesta, käytettyjä nimikkeitä. Joulusaarnan 

muodolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa saarnan pituutta, oheisviestintää sekä 

toteutustapaa. Muodon tarkastelu on tärkeää sisällönanalyysin ohella siksi, että 

joulusaarna on kokonaisuus, jonka ulkoinen muoto joko edistää tai haittaa sisäl-

lön välittämistä kuulijoille. 

Television joulujumalanpalvelus tarjoaa katsojille mahdollisuuden osallis-

tua jumalanpalvelukseen sekä äänen että kuvan kautta. Siksi haluan tässä tutki-

muksessa käyttää aineistona Yleisradion lähettämiä jouluaamun TV-jumalanpal-

veluksen saarnoja. Tutkimukseni aineisto koostuu kirkkohallituksen TV-toimi-

tuksen tuottamista ja arkistoimista joulujumalanpalveluksista vuosilta 1985–

2009. Koska kyseisillä saarnoilla on paljon kuulijoita, niillä on myös tärkeä mer-

kitys kristillisen sanoman, joulun tunnelman ja yhteisöllisyyden välittäjänä. 

Tutkimukseni aluksi tarkastelen osallistumista joulukirkkoon osana suo-

malaista kulttuuriperinnettä sekä TV-jumalanpalveluksen toteutusta. Aiempi 

saarnatutkimus antaa vertailupohjaa omalle tutkimukselleni, jota esittelen 

varsinaisessa tutkimusosassa. Tällöin homiletiikan ja retoriikan metodein toteu-

tetut saarnatutkimukset muodostavat taustan, jonka valossa tarkastelen oman 

sisällönanalyysini tuloksia. Tulosten perusteella on mahdollista luoda kokonais-

kuva suomalaisen TV-jumalanpalveluksen joulusaarnan muutoksesta viime 

vuosikymmenten aikana.  

 

1.2 Joulujumalanpalvelukseen osallistuminen kirkossa ja 
TV:n välityksellä 

Joulukirkossa käyminen kuuluu joulunajan perinteisiin. Tarkasteltavan jakson 

alussa eli 1980-luvun puolivälissä tilanne lienee vielä samansuuntainen kuin 

vuonna 1977, jolloin yli puolet joulututkimukseen
12

 vastanneista kävi joulukir-

kossa. Tällöin ihmisten joulunviettoon sisältyi huomattavan paljon myös muita 

                                                 
12

 Jaakkola 1977, 61. Kyselyyn vastasi 280 henkilöä, joista 148 osallistui joulukirkkoon. Osa 

niistä, jotka eivät menneet kirkkoon, kertoivat seuraavansa jumalanpalvelusta televisiosta, joten 

TV toi kirkon kotiin. Jaakkola teki mielenkiintoisia havaintoja kieliryhmien välisistä eroista: 

ruotsinkielisistä vastanneista joulukirkossa kävi peräti 90 %, kaksikielisistä 57 %, kontakti-

ryhmästä 49 % ja suomenkielisistä 37 %. 
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kristilliseen perinteeseen kuuluvia tapoja.
13

 Kuten johdannossa todettiin, jumalan-

palvelusten kävijämäärät ovat laskeneet viime vuosikymmenten aikana. Tämä 

näkyy Kirkon tutkimuskeskuksen laatimasta graafisesta esityksestä, joka on 

kuviossa 1.  

KUVIO 1. Pääjumalanpalvelusten ja muiden jumalanpalvelusten osallistujamäärä vuosina 

1988–2008.
14

  

Osanottajia pää- ja muissa jumalanpalveluksissa sekä muissa 
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Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan kirkon pääjumalanpalveluksissa kävi vuonna 

2008 yhteensä 3 955 093 ihmistä ja muissa jumalanpalveluksissa 2 757 465, joten 

jumalanpalveluksissa kävijöitä oli yhteensä 6 712 558.
 
 Kuviosta 1 näkyy selvästi, 

että muiden jumalanpalvelusten kävijämäärät eivät ole laskeneet samalla tavoin 

kuin pääjumalanpalvelusten kävijämäärät, vaan muissa jumalanpalveluksissa käy 

melko tasaisesti ihmisiä. Kävijämäärien vertailua tosin haittaa hieman se, että 

vuodesta 2000 lähtien osa muihin jumalanpalveluksiin kirjatuista jumalanpalve-

luksista on kirjattu pääjumalanpalveluksiin. Näin on tapahtunut esimerkiksi jou-

luaaton jumalanpalveluksen kohdalla. Siksi vain yhteenlaskettujen kävijämäärien 

vertailu (pääjumalanpalvelus ja muut jumalanpalvelukset yhteensä) antaa luotet-

tavan vertailutuloksen.
15

 Vuonna 1999 jumalanpalvelusten osallistujien kokonais-

määrä oli 7 398 005 ja vuonna 2003 se oli 7 217 338.
16

 Jos vuoden 2008 kävijä-

määrää 6 712 558 verrataan näihin, osallistujamäärät ovat todellakin laskeneet 

                                                 
13

 Jaakkola 1977, 49–50, 56–57 ja 61–63. Muita kristillisiä tapoja olivat evankeliumin luku, 

virsien ja joululaulujen laulaminen, TV:n ja radion jumalanpalveluksen seuraaminen, joulupäivän 

pyhittäminen ja hautausmaalla käyminen. 
14

 Yleinen seurakuntatyö – grafiikat 2008. Kirkon toimintatilastot 2008. 
15

 Kirkko muutosten keskellä 2004, 112–113. 
16

 Kirkko muutosten keskellä 2004, 113; Taulukko 15. 
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varsin paljon. Vuonna 2007 kävijämäärä oli 6 910 944, mikä sijoittuu odotetusti 

näiden väliin.  

Jouluaamun jumalanpalveluksen osallistujat ovat vähentyneet viimeisten 

vuosien ja vuosikymmenten aikana. Sen sijaan jouluaaton hartaudet ja aaton yö-

jumalanpalvelukset ovat kasvattaneet suosiotaan. Tämä suuntaus ei ole kuiten-

kaan jatkunut kovin kauan. Kuviosta 2 näkyvät jouluajan kävijämäärät pylväs-

diagrammin muodossa.  

KUVIO 2. Kirkossakäynnit joulunajan hartauksissa ja jumalanpalveluksissa 1999, 2003 ja 
2007.  

Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan kirkossa kävi vuonna 1999 jouluaattona 

502 223 osallistujaa, jouluyönä 98 000 osallistujaa ja ensimmäisenä joulupäivänä 

106 500 osallistujaa. Vuonna 2003 jouluaaton kävijämäärä oli 386 000, jouluyön 

83 000 ja ensimmäisen joulupäivän 145 100.17 Ajanjaksolla 1999–2003

ensimmäisenä joulupäivänä pidetyt tilaisuudet siis kasvattivat suosiotaan, mutta 

jouluaaton ja -yön kävijämäärät laskivat. Vuosina 2004–2007 tilanne muuttui 

hieman niin, että sekä jouluaaton että jouluyön kävijämäärät nousivat. Vuonna 

2007 jouluaattona kirkossa kävi 25 300 kävijää enemmän kuin vuonna 2003, eli 

yhteensä aaton tilaisuuksiin osallistui 411 000 kävijää. Jouluyönä 2007 kirkossa 

kävi 86 100 ihmistä. Ensimmäisen joulupäivän kävijämäärä laski yli 3000 osal-

listujalla, joten silloin kirkossa kävijöitä oli 142 000.18 Toisena joulupäivänä eli 

26.12. kävijämäärä on ollut huomattavasti pienempi kuin ensimmäisenä. Toinen 

                                                
17 Kirkko muutosten keskellä 2004, 115–116.
18 Monikasvoinen kirkko 2008, 83–84. 
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joulupäivä onkin vasta sijalla 14 kirkkovuoden suosituimpien juhlapyhien jou-

kossa.
19

 

Vertailemalla kuvioita 1 ja 2 nähdään, että joulujumalanpalvelusten suosio 

ei ole menettänyt suosiotaan samalla tavoin kuin "tavallinen" sunnuntaijumalan-

palvelus. Myös muina juhla-aikoina kirkossa käydään edelleen runsaasti.
20

 Joulu-

aaton ohella suosiotaan ovat kasvattaneet pyhäinpäivä ja itsenäisyyspäivä. Juhla-

pyhien kirkossakäynnin yleisyyttä selitetään sillä, että näihin päiviin liittyy myös 

ei-kirkollisia, yhteisöllisyyttä edistäviä perinteitä. Joulun tilaisuudet kirkoissa 

ovat suosittuja, sillä ne sisältävät perheyhteisöä vahvistavia tekijöitä.
21

  

Kirkossakävijöiden määriä on mielenkiintoista verrata YLE:n TV-jumalan-

palvelusten katsojamääriin. TV-ohjelmien katsojamääriä tilastoi Finnpanel Oy
22

. 

Valitettavasti tarkat tiedot löytyivät vasta vuodesta 2000 alkaen. Kuvion 1 tietoja 

joulupäivän jumalanpalvelusten osallistujamääristä vuosilta 2003 ja 2007 voidaan 

verrata vastaavien vuosien TV-katsojien määrään: kun vuonna 2003 kirkossa kävi 

joulupäivän aamuna 145 100 ihmistä, TV:stä joulujumalanpalvelusta seurasi 204 

000 katsojaa. Vuonna 2007 kirkossakävijöitä oli 142 000 ja vastaavasti TV:n 

joulujumalanpalvelusten katsojia 176 000.
23

 Jouluaamun jumalanpalvelusta seu-

rasi siis televisiosta monta kymmentä tuhatta ihmistä enemmän kuin mitä kaikissa 

Suomen kirkoissa kävi ihmisiä samana aamuna. Siksi sillä, mitä TV:n jouluju-

malanpalveluksessa saarnataan, on suuri merkitys. Havainnollistan Finnpanelista 

saamaani tilastoa pylväsdiagrammin avulla kuviossa 3.  

Kuten kuviosta 3 näkyy, jouluaamun TV-jumalanpalvelusten katsojien 

määrä laski melko tasaisesti vuodesta 2000 vuoteen 2005, yhteensä 245 000 kat-

sojasta 191 000 katsojaan. Vuonna 2006 tapahtui huomattava notkahdus alaspäin, 

joten silloin joulujumalanpalvelusta seurasi vain 131 000 katsojaa. Sen jälkeen 

                                                 
19

 Vuonna 1999 kirkossa kävi toisena joulupäivänä 33 200 ihmistä ja vuonna 2003 kävijöitä oli 

25 000 (Kirkko muutosten keskellä 2004, 116). Vuonna 2007 kirkkoon saapui toisena joulupäi-

vänä 25 500 kävijää eli suunnilleen sama määrä kuin vuonna 2003. Vuoden 2007 kävijämäärät 

ovat teoksesta Monikasvoinen kirkko (2008, 84), joka sisältää myös kuvion 3.4 vuoden suosi-

tuimmista kirkkopyhistä. Kuvion mukaan kirkkovuoden suosituin juhlapyhä vuonna 2007 oli 

jouluaatto. Ensimmäinen joulupäivä sijoittui toiseksi ja ensimmäinen adventtisunnuntai kolman-

neksi 136 700 kävijällään. Vielä vuonna 2003 ensimmäinen adventtisunnuntai sijoittui toiseksi, 

sillä kirkossa kävi  silloin 167 000 ihmistä (vrt. Kirkko muutosten keskellä 2004, 116, Kuvio 21).  
20

 Monikasvoinen kirkko 2008, 83–84; Häkkinen 2010, 250−260. 
21

 Niemelä 2003, 168−169; Häkkinen 210, 182. 
22

 www.finnpanel.fi. Yrityksen verkkosivuilta ei löydy ohjelmakohtaisia tietoja, joten pyysin 

jouluaamun TV-jumalanpalveluksen katsojamääriä tarkastelujaksolta 1985–2009 suoraan 

yritykseltä. Finnpanel Oy:n toimitusjohtaja Lena Sandell pyysi puhelinkeskustelussamme 

16.3.2010 (TP-LS) lähettämään sähköpostitse virallisen aineistopyynnön. Samalla hän kertoi, että 

ohjelmakohtaiset tiedot on saatavissa vasta vuodesta 2000 alkaen. Tutkimusassistentti Renja 

Makkonen vastasi viestiini 17.3.2010 ja lähetti tilastotiedot Excel-taulukkona vuosilta 2000–2009. 
23

 Katsojamäärät ovat Finnpanel Oy:n tv-mittaritutkimuksesta. 
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katsojamäärä nousi taas vuonna 2007 ja laski vuonna 2008, jolloin se oli kuiten-

kin 149 000. 

KUVIO 3. TV-jumalanpalveluksen katsojamäärät joulupäivän 25.12. aamuna vuosina 

2000–2009. Tilaston lähde: Finnpanel Oy, tv-mittaritutkimus. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Katsojamäärä 245 000 233 000 212 000 204 000 201 000 191 000 131 000 176 000 149 000 238 000
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Kuvion 3 katsojamäärissä mielenkiintoa herättää vuoden 2009 hyppäys ylöspäin. 

Vuonna 2009 joulujumalanpalvelusta seurasi peräti 238 000 katsojaa, joka on 

melkein saman verran kuin vuonna 2000. Yksi selitys katsojalukujen vuoden 

2009 kasvuun voisi olla lähetyksen ajankohta. TV-jumalanpalvelus alkoi vuosina 

2004–2006 aamulla klo 7.00, mutta vuonna 2009 se alkoi vasta klo 8.00. Näyttää 

siltä, että myöhäisempi lähetysaika tuo lisää katsojia TV:n ääreen. Tämä selittäisi 

myös katsojamääriä vuosina 2007 ja 2008: Vuonna 2007 lähetys alkoi klo 7.30, 

mutta vuonna 2008 klo 7.00.
24

 Vuoden 2009 katsojaluvuilla voi luonnollisesti 

olla muitakin selityksiä. Saattaa olla, että ihmiset ovat tietoisesti halunneet katsoa 

jouluaamun jumalanpalvelusta joulunvieton osana, ja kirkollinen sanoma on ai-

dosti kiinnostanut enemmän kuulijoita kuin aiempina vuosina.  

Mediajulistusta tutkineen Heikki-Tapio Niemisen mukaan radio- ja TV-ju-

malanpalveluksen julkisuus mahdollistaa sen, että sillä voidaan tavoittaa myös 

kirkosta vieraantuneita ihmisiä. Sen vuoksi TV-julistuksen pitäisi pyrkiä tavoit-

tamaan nimenomaan niitä, jotka eivät yleensä käy kirkossa. Samalla se ei kuiten-

kaan saisi unohtaa muuta kuulijakuntaa.
25

  Suuren yleisön vuoksi TV-joulujuma-

lanpalveluksen saarna voi vaikuttaa siihen, miten katsojat – sekä kirkon jäsenet 

että ei-jäsenet TV:n ääressä – mieltävät joulun sanoman. 

                                                 
24

 Finnpanel Oy:n lähettämä Excel-tiedosto 17.3.2010 sisältää tiedon ohjelmasta, kanavasta (TV2 

tai TV1), viikonpäivästä, keskikatsojamäärästä sekä lähetyksen alkamisen ja loppumisen 

kellonajasta. 
25

 Nieminen 1985, 193. 
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Jouluaattona kirkossa on enemmän kävijöitä kuin joulupäivänä, joten voi-

siko YLE lähettää myös TV:n joulujumalanpalveluksen jo jouluaattona tai joulu-

yönä? Jouluaattona järjestetään etupäässä aattohartauksia, jotka eivät sisällä kaik-

kia jumalanpalveluksen osia. Sen sijaan jouluyön jumalanpalvelus voisi olla 

mahdollinen, sillä kirkkokäsikirjan mukaan varsinaisiin joulujumalanpalveluksiin 

kuuluvat jouluyön, jouluaamun ja joulupäivän messut. Jouluyön messua nimetään 

myös enkelten messuksi ja aiheena on ”Tänään on teille syntynyt Vapahtaja”. 

Joulupäivän aamun eli jouluaamun jumalanpalvelusta kutsutaan paimenten mes-

suksi, ja sen aiheena on ”Nyt Betlehemiin”. Joulupäivän messua nimetään kansan 

messuksi, ja sen aiheena on ”Sana tuli lihaksi”.
26

  

Jouluyön jumalanpalveluksen katsominen TV:stä olisi katsojan kannalta 

mielenkiintoista, mutta sen lähettäminen olisi sekä inhimillisistä että taloudelli-

sista syistä haastavaa. Kirkon tiedotuskeskuksen TV-toimituksen päällikkö Juha 

Rajamäki totesi haastattelussa, että joulu on perheiden juhla, joten työskentely 

jouluyöllä rikkoisi TV-toimittajien ja -kuvaajien perheiden joulunvieton. Toi-

saalta yötyön aiheuttamat lisäkorvaukset nostaisivat kustannuksia huomattavasti. 

Muutenkin toteutus tapahtuu suorana lähetettävän ohjelman laatuun nähden pie-

nellä budjetilla, joten palkkakustannuksia ei voi enää lisätä. Siksi on odotetta-

vissa, että TV:stä lähetetään myös tulevaisuudessa jouluaamun eikä jouluyön 

jumalanpalvelus.
27

 Tämä on siinä mielessä luontevaa, että jouluaamun 

jumalanpalvelus on Pohjolassa ollut perinteisesti tärkein jumalanpalvelus.
28

  

 

1.3 Aiempi saarnatutkimus 

Suomalaisen saarnan sisältöä ovat tutkineet erityisesti Pentti Lempiäinen, Tapio 

Lampinen, Markku Heikkilä, Voitto Huotari ja Heikki-Tapio Nieminen
29

. Yrjö 

Sariola on jo neljä vuosikymmentä sitten kirjoittanut homileettisen tutkimuksen 

peruskysymyksiä jäsentävän teoksen ja tarkastellut saarnan merkitystä myös 

2000-luvun jumalanpalveluksessa.
30

 Martin Lönnebo on puolestaan tarkastellut 

                                                 
26

 Evankeliumikirja 1999, 43. Vastaavaa jouluajan jumalanpalvelusten jaksottelun kuvausta ei ole 

vanhemmassa Evankeliumikirjassa vuodelta 1958. 
27

 Juha Rajamäen haastattelu 17.12.2009. TV-jumalanpalveluksen toteutusbudjetin pienuudesta 

kertoo myös Koskinen 2009. 
28

 Evankeliumikirja 1999, 43. 
29

 Lempiäinen 1981; Lampinen 1983; Heikkilä 1984; Huotari 1987; Nieminen 2001. 
30

 Sariola 1972 ja 2001b.  Sariolan teoksia ei esitellä tässä yhteydessä tarkemmin, mutta ne ovat 

silti tärkeitä, sillä hänen kirjoittamansa homileettiset perusteokset ovat useiden suomalaisten 

saarnatutkimusten taustalla. 
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saarnaa Ruotsin kirkossa, mutta hänen oppikirjansa homiletiikasta
31

 tarjoaa 

hyödyllisiä näkökulmia myös suomalaisen joulusaarnan analysointiin.  

Kerron aiemmista saarnatutkimuksista tässä vain lyhyesti ja keskityn erityi-

sesti Lönnebon ja alussa mainittujen suomalaisten saarnatutkimusten ajatuksiin. 

Käsittelen aiempien tutkimusten tuloksia tarkemmin, kun vertaan niitä oman 

analyysini tuloksiin luvuissa 4−7. 

Lönnebon näkemyksen mukaan saarnaajan tehtävänä on tuoda Raamatun 

perikooppi aikaamme ja samalla pohtia sen vastauksia ihmisen perimmäisiin, 

eksistentiaalisiin kysymyksiin. Kaikki kirkon tavoitteet voidaan tiivistää kahteen 

käsitteeseen, jotka löytyvät Johanneksen evankeliumista: valo ja elämä. Näihin 

käsitteisiin sisältyy seitsemän perusteemaa, johon ihmiset odottavat vastauksia 

jokaisessa saarnassa. Lönnebon mukaan saarnaajan pitää miettiä näitä teemoja 

jokaisen konkreettisen raamatuntekstin kohdalla: 1) elämän tarkoitus, 2) syylli-

syys, 3) yksinäisyys, 4) kuolema, 5) vapaus, 6) rakkaus ja 7) oikeudenmukai-

suus.
32

 Pohdin näitä perusteemoja joulusaarnojen sisällönanalyysin tulosten 

yhteydessä.  Lönnebo korostaa sitä, että kirkkovuodella tulee olla saarnatessa 

suuri merkitys. Kirkkovuoden sydän on pääsiäinen, joten jokaisen saarnan pitää 

välittää sanoma Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta sekä syntien an-

teeksiannosta.
 33

 Lönnebo viittaa Lutherin opetukseen, miten ihminen pelastuu 

yksin uskosta ja pelkästään Kristuksen tähden.
34

 

Lempiäinen on tutkinut oikeusjumalanpalveluksia ja oikeussaarnaa. 

Oikeusjumalanpalveluksella tarkoitettiin hänen tutkimuksessaan eri oikeusastei-

den istuntokauden aluksi pidettyä jumalanpalvelusta, joista tavallisin oli kihla-

kunnankäräjiin liittynyt käräjäjumalanpalvelus.
35

 Aluksi Lempiäinen kuvaili 

oikeussaarnan liturgisia kehyksiä eli oikeusjumalanpalvelusten historiallista ke-

hitystä sekä niissä käytettyä liturgiaa. Tutkimuksen toisen osan muodosti oikeus-

saarnan sisällön tutkimus, jolloin kuvailun apuna käytettiin kvantitatiivisia me-

netelmiä. Lempiäisen tutkimusaineisto koostui kaikkiaan 430 saarnan käsikirjoi-

tuksesta tai painettuna julkaistusta saarnasta kaikkiaan 117 eri saarnaajalta. Lem-

                                                 
31

 Lönnebo 1977. 
32

 Lönnebo 1977, 24–30.  
33

 Lönnebo 1977, 63: ”Predika mer i kyrköåret än om det!”. Saarnaajan tehtävänä ei ole tehdä 

esitelmää kirkkovuodesta vaan välittää evankeliumi kirkkovuoden ajankohdan ja tekstin 

näkökulmasta. 
34

 Lönnebo 1977, 64. Lutherin ajatus yksin uskosta löytyy mm. Augsburgin tunnustuksesta 

[1530], osasta XX (58–60), sekä Melanchtonin muotoilemasta Augsburgin tunnustuksen 

puolustuksesta [1531], IV uskonkohdasta (91–147). 
35

 Lempiäinen 1981, 35−40. 
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piäinen valitsi otokseen aluksi yhden saarnan kultakin saarnaajalta, mutta rajoitti 

lopulta otossaarnojen määrän sataan.
36

 Otossaarnat sijoittuvat vuosien 1755 ja 

1913 väliin, ja suurin osa Lempiäisen analysoimista saarnoista on 1800-luvulta.
37

 

Lempiäinen käytti sisällönanalyysissään luokitusrunkoa, jossa oli 11 pääotsik-

koa.
38

 Osassa pääotsikoista, esimerkiksi kohdista 7. ”Oikeuslaitoksen toiminta” ja 

8. ”Rangaistusten tarkoitus”, näkyy selkeästi oikeusjumalanpalvelusten saarnojen 

erityinen luonne. Suurin osa otsikoista on luonteeltaan yleiskristillisiä ja sovel-

lettavissa myös muihin aineistoihin. Kohtia 3. ja 4. eli "Jeesuksesta käytetyt ni-

mitykset" ja "Jeesuksen toiminta" tarkastellaan vertailuaineistona luvussa 4.2. 

Lampinen on tarkastellut seurakuntasaarnan sisältöalueita sulkeutuneisuu-

den ja avoimuuden näkökulmasta. Lampisen tutkimusaineisto muodostui 663 

saarnasta, jotka pidettiin seitsemässä suomalaisessa hiippakunnassa 17. kolmi-

naisuudenpäivän jälkeisenä sunnuntaina 6.10.1974. Satunnaislukujen taulukon 

avulla Lampinen otti näistä saarnoista 127 yksikön eli saarnan suuruisen otok-

sen.
39

 Ensimmäisessä työvaiheessa Lampinen tutki saarnojen sisällön ulottuvuu-

det ja tärkeimmät sisältöalueet. Saarnojen sisältöalueita hän selvitti sanojen kor-

relaatioihin perustuvan faktorianalyysin avulla. Faktorianalyysissä parhaiten toi-

mivaksi osoittautui 13 faktorin ratkaisu.
40

 

Seuraavassa vaiheessa Lampinen pohti saatujen sisältöalueiden sulkeutu-

neisuutta tai avoimuutta lähinnä sen mukaan, miten paljon sisällöt pohjautuvat 

suoraan Raamatun tekstiin tai heijastavat ulkoista todellisuutta. Suhteessa tekstiin 

saarnat voitiin Lampisen mukaan jakaa neljään erilaiseen tapaan käyttää tekstiä. 

Saarnaaja saattoi ensinnäkin lainata tekstiä suoraan ja selittää näin opillisia koh-

tia. Toinen tapa oli se, että saarnaaja selitti tekstin jotakin kohtaa muiden raama-

tunkohtien avulla, jolloin joku kirkon oppiin kuuluva sisältöalue on yhdistelyn 

pohjana. Tällöin tekstinkäyttö muistutti Lampisen mukaan Simojoen "opillista 

saarnaa"
41

. Kolmannessa tekstinkäyttötavassa Raamatun tekstistä pyrittiin löytä-

mään scopus, ydinajatus, johon haettiin tukea tekstillä ja sillä kokonaisuudella, 

                                                 
36

 Lempiäinen 1981, 102−104. 
37

 Otossaarnojen vuodet on poimittu liitteessä olevasta erittelystä Lempiäinen 1981, 233−236. 
38

 Lempiäinen 1981, 245–249. Luokitusrungon pääotsikot olivat seuraavat: 1. Jumalasta käytetyt 

nimitykset, 2. Jumalan ominaisuudet, 3. Jeesuksesta käytetyt nimitykset, 4. Jeesuksen toiminta, 5. 

Pyhä Henki, 6. Esivalta saarnojen sisältönä, 7. Oikeuslaitoksen toiminta, 8. Rangaistusten 

tarkoitus, 9. Nimeltä mainittujen syntien ja rikosten käsittely, 10. Suhde lähimmäiseen ja 11. 

Kehottava aines. 
39

 Lampinen 1983, 74–75. 
40

 Lampinen 1983, 89.  
41

 Simojoki 1947, 56−70; Lampinen 1983, 140−142. Opillista saarnaa käsittelee myös Suokunnas  

(1990, 15−18) , joka julistaa, että "jokainen saarna on opetussaarna". 
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johon teksti Raamatussa liittyy. Neljännessä tavassa teksti antoi vain pohjasävyn, 

johon saarnaaja käytti ulkopuolista aineistoa. Näin nämä neljä erilaista tapaa 

muodostivat jatkumon tekstuaalisesta temaattiseen käsittelyyn.
42

 Lampisen neljä 

tekstinkäyttötapaa ovat myös oman saarna-analyysini yhtenä kohteena. Tarkaste-

len tutkimusaineistoni saarnojen tekstinkäytön tapoja luvussa 4.1, jossa kuvaan 

saarnan kirkollista sanomaa ja suhdetta joulusaarnan teksteihin.  

Lampinen selvitti ryhmittelyanalyysin avulla saarnatyyppejä, jolloin saarnat 

jakautuivat kuuteen eri ryhmään.
43

 Lampisen saarnatyyppien luokittelussa näky-

vät 17. kolminaisuudenpäivän jälkeisen sunnuntain tekstit, joten saarnatyypit ei-

vät sellaisenaan sovellu jouluaamun saarnojen analyysiin. Sen sijaan mielenkiin-

toista vertailupohjaa saarnan sisällönanalyysille antavat yllä jo esitellyn Lempiäi-

sen lisäksi myös Heikkilän, Huotarin ja Niemisen tutkimukset
44

.  Niemisen ja 

Huotarin tutkimukset ovat sikäli tärkeitä, että niiden kohteena on radiosaarna, 

mikä edustaa TV-jumalanpalveluksen joulusaarnan tavoin julkisen median kautta 

välitettyä saarnaa.   

Heikkilä on laatinut homileettisen analyysin herännäissaarnoista maailman-

sotien väliseltä ajalta. Tutkimuksen aineisto muodostui Vartioviestejä-saarnako-

koelman 68 otossaarnasta (kokonaismäärä oli yli 200) vuosilta 1936–1938, Hen-

gellisessä Kuukauslehdessä julkaistuista 22 herättäjäjuhlasaarnasta vuosilta 

1918–1939 sekä 23 Wilhelmi Malmivaaran saarnasta eri lähteistä vuosilta 1909–

1921.
45

 Yhteensä otossaarnoja oli 112. Niiden pohjalta Heikkilä tutki herännäis-

saarnan suhdetta tekstiin, saarnassa käytettyjä tehokeinoja, sielunhoidollista 

otetta, opetuksellista ainesta sekä saarnojen keskeisiä teologisia painotuksia, ku-

ten Jumala-kuvaa, vanhurskauttamisoppia ja kirkkonäkemystä. Oman tutkimuk-

seni kannalta mielenkiintoinen on luokitusrunko Heikkilän liitteessä 1. Luokitus-

rungossa on lueteltu esimerkiksi Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä 

käytetyt nimitykset, Jumalan ja Jeesuksen toimintaa merkitsevät ilmaisut ("Ju-

mala toimii", "Kristus toimii") sekä saarnassa ilmenevät käsitteet.
46

 Tarkastelen 

Heikkilän tuloksia tarkemmin oman sisällönanalyysini yhteydessä, esimerkiksi 

Jeesusta tarkoittavien nimitysten yhteydessä luvussa 4.2. 

Huotarin saarnatutkimuksen tavoitteena oli tarkastella saarnatekstin käyttöä 

ja saarnan sisältöjen muutosta parin vuosikymmenen aikana, 1960-luvulta 1980-

                                                 
42

 Lampinen 1983, 140−142. 
43

 Lampinen 1983, 191. 
44

 Heikkilä 1984; Lempiäinen 1981; Huotari 1987; Nieminen 2001. 
45

 Heikkilä 1984, 18−25 
46

 Heikkilä 1984, 95−99. 



 14 

luvulle. Tutkimuksen kohteena Huotarilla oli erityisesti se, miten saarnoissa pu-

hutaan Jumalasta, uskonelämästä ja seurakunnasta. Toisaalta Huotari halusi sel-

vittää, millaisen kuvan saarnat välittävät ihmisten arkielämästä ja yhteiskunnasta. 

Huotarin tutkimuksen viitekehyksenä oli Huotarin oma saarnan teoriaa ja homi-

leettisia virtauksia käsittelevä teos
47

, jota Huotari halusi soveltaa käytännön 

saarna-analyysiin. Huotarin tutkimusaineiston muodostivat 46 radiosaarnaa vuo-

silta 1982 ja 1983. Saarnat pyydettiin pitäjiltä kirjallisessa muodossa, mikä hel-

potti analyysiä. Vertailuaineiston 1960-luvulta muodostivat Suomalainen saarna-

kirja 3:ssa julkaistut 46 saarnaa, jotka pohjautuivat samoihin kolmannen vuosi-

kerran teksteihin.
48

  

Huotari havaitsi, että 1980-luvulla jumalakuvassa korostui Jumalan ym-

märtäväisyys, armahtavaisuus ja läheisyys. Sen sijaan vanhurskauden ja lain 

täyttämisen vaatimus on puolet vähäisempää kuin 1960-luvulla.
49

 Myös Jeesuk-

sen lunastustyö, syntien sovitus ja anteeksiantamus, oli vähemmän esillä kuin 

1960-luvulla.
50

 Tarkastellessaan saarnan rakennetta Huotari tuli siihen johto-

päätökseen, että kuulijapainotteisuus oli lisääntynyt 1960-luvulta 1980-luvulle 

tultaessa. Saarnoissa oli runsaasti tekstin ja kuulijan vuoropuhelua tuottavaa dia-

logimaista ainesta.
51

 Myös persoonamuotoista eli minä-, me- ja sinä-muotoista 

esitystä oli 1980-luvulla saarnoissa enemmän kuin aiemmin, mikä Huotarin tul-

kinnan mukaan merkitsi julistavan kuuluttamisen vähenemistä. Toisaalta runsas 

me-muodon käyttö saattaa Huotarin mukaan merkitä uskottavuuden vähenty-

mistä, sillä kaikki kuulijat eivät millään ole voineet kokea ja ajatella kaikkea, 

mitä saarnaaja esittää me-muodossa.
52

 

Nieminen on tarkastellut median kautta välitettäviä puheita ja saarnoja eri 

näkökulmista. Hänen tutkimuskohteenaan olivat ensin Yleisradion aamuhartau-

det, erityisesti niiden historia, toteutus ja sisältö.
53

 Tämän jälkeen hän keskittyi 

radiojumalanpalveluksiin ja niiden saarnoihin, mikä tarjoaa TV-jumalanpalve-

lusten joulusaarnojen tutkimukselle mielenkiintoisen vertailukohdan. Niemisen 

radiosaarnoja koskevan tutkimuksen aineistona olivat radiojumalanpalvelusten 

saarnat vuosina 1926–2001. Näiden 75 vuoden aikana YLE lähetti noin 4000 ju-

                                                 
47

 Huotari 1985. 
48

 Huotari 1987, 6–13, vertailuaineisto ks. Simojoki (toim.) 1960. 
49

 Huotari 1987, 26–27. 
50

 Huotari 1987, 32.  
51

 Huotari 1987, 56–58. 
52

 Huotari 1987, 61–62.  
53

 Nieminen 1999. 
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malanpalvelusta. Nieminen tarkasteli radiosaarnoja hyvin monipuolisesti ja esit-

teli tutkimuksessaan radiojumalanpalveluksien historiaa, toimittajia, rakennetta ja 

sisältöjä. 
54

 

Nieminen valitsi tutkimuskaudelta kolme otosjaksoa: vuodet 1935−1939, 

vuodet 1965−1969 sekä vuodet 1995−1999. Näiltä jaksoilta Nieminen valitsi 

saarna-analyysiin 114 saarnaa, joita hän tarkasteli sekä laadullisen että määrälli-

sen sisällönerittelyn metodein, jolloin kvalitatiivista metodia täydennettiin "em-

piirisen homiletiikan"
55

 avulla.
56

 Niemisen mukaan radiosaarnoissa oli kolme 

keskeistä teemaa: (1) sanoma Jumalasta Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä, (2) 

pääsy Jumalan yhteyteen ja hänen elämisensä siinä, sekä (3) ihmisen arkielämä, 

sen ongelmat ja ympäröivä yhteiskunnan tuomat kysymykset.
57

 Nämä näkyvät 

myös Niemisen luokitusrungosta, jonka avulla saarnojen sisältöjen analyysi ta-

pahtui. Luokitusrungon pääotsikot sisällön suhteen ovat "Saarnassa esitetty kuva 

Jumalasta", "Elämä Jumalan yhteydessä", "Kristittynä tässä maailmassa" ja 

"Muut aiheet". Ensimmäisestä pääotsikosta Nieminen eritteli toimijat 1. "Jumala, 

Isä", 2. "Jeesus Kristus" ja 3. "Pyhä Henki'', ja näiden alaotsikoiden alla on useita 

alaluokkia. Toinen pääotsikko sisältää yleisen luokittelun jälkeen kaksi alaotsik-

koa, 1. ''Sana ja sakramentit" sekä 2. "Seurakunnan jäsenenä".
58

  

Niemisen sisällönanalyysin yksikkönä oli kokonainen saarna, joten teemo-

jen ja niiden alaluokkien esiintyminen saarnoissa merkittiin prosenttiosuuksina 

analyysiin valituista 114 saarnasta. Hän siis esitteli tutkimuksessaan, montako 

prosenttia saarnoista sisälsi kunkin pääluokan alaluokat kolmen otosjakson ai-

kana.
59

 Nieminen tuli siihen tulokseen, että teologinen peruskysymys ihmisen 

pääsystä Jumalan yhteyteen on tutkimusjakson lopussa vähemmän esillä kuin sen 

alussa. Isänmaata ja ympäröivää yhteiskuntaa käsiteltiin runsaasti koko tutki-

musjakson ajan.  Sen sijaan yksilön arkielämään liittyvät asiat, kuten työelämän 

kysymykset, työttömyys, huolenpito muista, kansainvälinen vastuu sekä ihmis-

                                                 
54

 Nieminen 2001. 
55

 Nieminen 2001, 21, viittaa termin käytön yhteydessä Lempiäiseen 1981. Empiirisellä 

homiletiikalla tarkoitetaan metodia, jossa kvalitatiivista metodia täydennetään kvantitatiivisin 

menetelmin. Kvantitatiivinen sisällön erittely perustuu kommunikaatio- ja viestintätutkimuksen 

menetelmiin, mutta siinä pyritään kuitenkin ottamaan huomioon myös teologinen näkökulma. 

Lampisen 1983 menetelmä eroaa tästä menetelmästä sikäli, että Nieminen ja Lempiäinen 

käyttävät luokitusrunkoja, mutta Lampinen rakentaa sisältöanalyysinsä sanoista syntyvien 

faktorien ympärille. Lampisen käyttämää sanastatiikkaa voidaan kritisoida sen suhteen, että se ei 

ota huomioon kontekstin vaikutusta sanojen merkitykseen (ks. esim. Lempiäinen 1981, 114). 
56

 Nieminen 2001, 14–21. 
57

 Nieminen 2001, 124–125. 
58

 Nieminen 2001, 153−154. 
59

 Nieminen 2001, 122−145. 
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tenvälinen lähimmäisyys, tulivat radiosaarnoissa voimakkaammin esille vuositu-

hannen lopulla kuin tutkimusjakson alkupuolella.
60

  

Varsinaisten saarnatutkimuksen lisäksi on julkaistu lukuisia saarnaajille 

tarkoitettuja oppaita ja käsikirjoja, jotka ovat hyödyllisiä myös homiletiikan tut-

kijalle. Tällaisia ovat kirjoittaneet esimerkiksi Henry Crady Davis ja Fred B. 

Craddock. Heidän teoksensa soveltuvat hyvin myös saarnan eri tekijöiden ana-

lysoinnin pohjaksi.
61

 Martin Nicol on puolestaan tarkastellut saarnaa tapahtu-

mana, joka tähtää elämänkokemukseen Jumalan kanssa. Tällöin saarna ymmär-

retään puheena ja kuunteluna jumalanpalveluksen dramaturgian
62

 kokonaisuu-

dessa, jossa ylösnoussut Kristus on itse läsnä.
63

 Saarna tapahtumana toteutuu 

Pyhän Hengen avulla, saarnan suunnitteluprosessin aloittamisesta ja saarnaajan 

ensimmäisistä rukouksista aina saarnan toteutukseen asti. Tapahtuma jatkuu sii-

hen vaikutukseen, minkä se tekee kuulijaan.
64

 

Saarna on kiinnostava tutkimuskohde myös viestinnän näkökulmasta. Saar-

naa onkin tarkasteltu viestintäjärjestelmänä, jonka rakenteita ovat kristillisten 

yhteisöjen kokonaisuus, suomalainen yhteiskunta, Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko, kirkon perinteen muodostuminen, saarnaajat ja vastaanottajat.
65

 Jukka-

Pekka Puro on tutkinut saarnojen retorista vaikuttavuutta, jolloin hän on havain-

noinut saarnojen nonlingvistisiä ja nonverbaalisia piirteitä.
66

 Hyödynnän Puron 

tutkimuksia, kun havainnoin TV-jumalanpalvelusten nonverbaalisia piirteitä lu-

vussa 3.3.  

Puhefunktioita eli puheen tehtäviä voidaan nimetä lähes yhtä monta kuin on 

määrittäjiä, mutta ne on mahdollista jaotella seitsemään luokkaan. Referentiaali-

nen eli denotatiivinen funktio tarkoittaa, että kielellä viitataan johonkin kielenul-

koiseen tilaan. Puheen emotionaalinen tehtävä tarkoittaa tunteiden välittämistä ja 

poeettinen tehtävä puolestaan merkitsee esteettisen elämyksen välittämistä. Kie-

len konatiivinen eli hortatiivinen funktio tarkoittaa kehottamista johonkin toimin-

taan tai käyttäytymistapaan. Kun kieltä käytetään selventämään viestiä, kyse on 

                                                 
60

 Nieminen 2001, 145. 
61

 Davis 1958; Craddock 1985.  
62

 Nicol 2006, 160. Jumalanpalveluksen dramaturgian kokonaisuudella tarkoitetaan liturgiaa. 

Nicol kertoo edustavansa dramaturgista homiletiikkaa, joka on Pohjois-Amerikassa nimetty 

”uudeksi homiletiikaksi”. Nicol 2006, 21–22. 
63

 Nicol 2006, 68–69. 
64

 Nicol 2006, 149–160. 
65

 Lampinen 1990, 128−129. Lampinen esittelee saarnan viestintäjärjestelmästä kaksi erilaista 

kuviota, joista toinen kuvaa rakenne-elementtejä sisäkkäisinä ympyröinä ja toinen yksittäisen 

saarnan syntymisjärjestyksenä, jossa näkyvät myös erilaiset viestinnän syötteet, prosessit ja 

tuotokset.  
66

 Puro 1998. 
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metalingvististisestä funktiosta. Näiden lisäksi puhutaan faattisesta funktiosta, 

jolloin kielen tehtävänä on vahvistaa yhteenkuuluvuutta, sekä performatiivisesta 

funktiosta, jolloin kyse on itse teon tekeminen kielellä.
67

  

Homiletiikan, viestinnän ja retoriikan metodien lisäksi saarnan sisältöä on 

tutkittu myös diskurssianalyysin avulla. Diskurssianalyysi tutkii kielenkäyttöä ja 

sen kohteena ovat puhekäytänteet ja puhetavat eli diskurssit.
68

 Hyvän esimerkin 

diskurssianalyysin käytöstä saarnatutkimuksessa antaa Inkeri Leiberin väitöskirja 

saarnadiskurssin ja opetuspuheen interpersoonallisista piirteistä
69

. Leiberin tutki-

muksessa saarnadiskurssin laajemman kontekstin muodostavat instituutio ja yh-

teiskunta.
70

 Diskurssianalyysin avulla voidaan osoittaa puheen variaatioita ja 

sanojen käyttöä. Sen avulla on mahdollista tutkia, millaisia toimijuuksia ja iden-

titeettejä puheessa ja keskustelussa tuotetaan. Leiber on tutkimuksessaan jaotellut 

saarnadiskurssin toimintatyyppejä.
71

 Hän on myös kiinnittänyt huomiota siihen, 

miten pronominien valinta tekee näkyväksi erilaisia vuorovaikutussuhteita. Eri-

tyisen mielenkiintoinen on saarnaajan käyttämä minä-muoto, sillä Leiberin tut-

kimuksen mukaan sen avulla voidaan ilmaista ainakin viittä erilaista minä-näkö-

kulmaa: Jumala, pappi, kertoja, fokalisoija eli vieras puhuja ja kuulija.
72

  

Pronominien valinnalla on suuri merkitys sen suhteen, millaisia rooleja jou-

lusaarnan kuulijoille annetaan ja millaisena joulun todellisuus näyttäytyy. Ne ovat 

tärkeitä myös yhteisön vahvistamisen kannalta. Tämä tutkielma käyttää kuitenkin 

metodinaan sisällönanalyysia, joten diskurssianalyysiä vaativat toimintatyyppien 

luokittelu ja pronominien tulkinta vuorovaikutussuhteiden kannalta jäävät tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

                                                 
67

 Jaottelu ja funktioiden määrittely perustuu Lampisen 1990, 156−159, luokitukseen. Tosin hän 

itse puhuu kuudesta funktiosta seitsemän sijaan, vaikka nimeää niitä seitsemän. 
68

 Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 205.  
69

 Leiber 2003. 
70

 Leiber 2003, 34−35. 
71

 Leiber 2003, 265−267. Saarnadiskurssin toimintatyyppejä ovat asiakeskeinen monologi, 

julistava monologi, ohjaileva monologi, kertova monologi ja saarnadialogi. Leiber nimeää näiden 

lisäksi myös opetusdialogin, mutta sitä ei yleensä esiinny saarnoissa. 
72

 Leiber 2003, 74−80. Leiber kuvaa näiden minä-muotojen käyttöä tutkimassaan saarnadiskurs-

sissa kuviossa 3 s. 75. Leiberin tutkimassa aineistossa minä Jumala on yleisin käyttötapa.  
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1.4 TV-jumalanpalveluksen toteutus 

Ensimmäinen televisiojumalanpalvelus välitettiin televisiosta adventtina 1958. 

Sitä perusteltiin muun muassa katsojien uskonnollisella tarpeella sekä televisio-

kanavan halulla luoda kontakteja seurakuntiin ja kirkollisiin piireihin. Televisio-

jumalanpalvelukset kuuluvat hartausohjelmiin, jotka ovat suomalaisen televisio-

toiminnan vanhimpia ohjelmia.
73

 TV-jumalanpalvelus on viimeisen 50 vuoden 

aikana muuttunut luonnollisesti tekniseltä toteutukseltaan. Tekninen kehitys
74

 

näkyy myös siinä, että nykyään tiimit ovat pienempiä kuin aiemmin: ennen ku-

vausprosessissa oli mukana yli 20 työntekijää, kun nykyään laadukas ohjelma 

voidaan toteuttaa 12–15 työntekijän voimin. Toisaalta toteutuksen ohjeita on yh-

tenäistetty, joten jumalanpalveluksissa ei enää näy ohjaajien oma kädenjälki ku-

ten aiemmin.
75

 

Nykyään Yleisradio lähettää 35 TV-jumalanpalvelusta vuosittain.
76

 TV-ju-

malanpalvelukset ovat osa YLE:n julkista palvelua. Ne kuuluvat ohjelmiin, jotka 

antavat katsojalle turvallisuuden tunteen.
77

 Toisaalta TV-jumalanpalvelus on tär-

keä osa kirkon julkisuuskuvaa ja välittää kirkon sanomaa katsojille. TV:n juma-

lanpalvelusten avulla monet sellaiset ihmiset, jotka eivät pääse kirkkoon, voivat 

osallistua jumalanpalveluksiin.
78

 TV-jumalanpalveluksissa pääsevät ääneen evan-

kelis-luterilaisen kansankirkon lisäksi myös erilaiset kirkon herätysliikkeet. Ju-

malanpalvelusten suunnittelussa pyritään huomioimaan, että lähetysten kokonai-

suus vuosittain olisi sekä alueellisesti että uskonnollisesti kattava.
79

 Myös katolis-

ten, ortodoksien ja vapaiden suuntien jumalanpalveluksia välitetään TV:n 

kautta.
80

   

TV- jumalanpalveluksen tuottaminen on monivaiheinen prosessi, joka ta-

pahtuu monen eri toimijan ja työntekijän yhteistyötä.  TV-jumalanpalveluksen 

keskeiset toimijat ovat Kirkon tiedotuskeskus (KT), YLE ja seurakunta.
81

 

                                                 
73

 Koskinen 2009, 3–5. Hartausohjelmien historiasta kertoo tarkemmin Nieminen 1999 ja 

Nieminen 2001. 
74

 TV-lähetysten teknisestä kehityksestä kertoo tarkemmin Kortti 2007. 
75

 Juha Rajamäen haastattelu 17.12.2009. 
76

 Koskinen 2009, 6; Juha Grönroosin haastattelu 17.12.2009. 
77

 Juha Rajamäen haastattelu 17.12.2009. 
78

 Juha Grönroosin haastattelu 17.12.2009. 
79

 Juha Rajamäen haastattelu 17.12.2009. 
80

 Koskinen 2009, 6. 
81

 Koskinen 2009, 28–29. KT:n ja YLE:n yhteistyön historiasta ks. Nieminen 1999 ja Nieminen 

2001. 
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Päivikki Koskinen
82

 kuvaa prosessin eri vaiheita pro gradu -tutkielmassaan 

Mikael Agricolan juhlamessun televisioinnista. Koko prosessin toteutukseen tar-

vitaan keskimäärin 25 työntekijää. Työ tehdään pääosin pyhäpäivänä. Koska 

tuotantokaluston ja työntekijöiden siirtäminen on hyvin kallista, lähetyksiä ei ole 

moniin vuosiin voitu tehdä Oulun pohjoispuolelta eikä Kainuusta. 
83

 TV-

toimituksen päällikkö Juha Rajamäki totesi haastattelussa, että kolmostie on 

jumalanpalvelustie, sillä tekninen kalusto ja osaaminen ovat perinteisesti keskit-

tyneet akselille Helsinki–Tampere–Vaasa. Yksi paikkakunnan valinnassa mer-

kittävä tekijä on myös se, että samasta kirkosta voidaan välittää sekä suomen- että 

ruotsinkielinen jumalanpalvelus. Tämä vaikuttaa myös joulujumalanpalveluksen 

paikkakunnan valintaan.
84

 Aineiston esittelyn yhteydessä luvussa 2.3 on helppo 

havaita, että joulujumalanpalvelusten paikkakunnat keskittyvät Etelä-Suomeen ja 

Vaasaan.  

Päätös jumalanpalveluskirkoista tehdään jo noin puolitoista vuotta ennen 

nauhoitusta. Yhteistyö tiivistyy luonnollisesti pari kuukautta ennen jumalanpal-

veluksen toteutusta, ja seurakunnat saavat myös KT:n ohjeet jumalanpalveluksen 

televisiointia koskien. 
85

 Tekninen tutkimus tehdään kirkossa kuusi viikkoa ennen 

lähetystä. Silloin pitäisi olla valmiina myös alustava jumalanpalveluksen käsi-

kirjoitus, jossa ovat kaikki jumalanpalveluksen toimittajat ja esimerkiksi kuorojen 

ja solistien tiedot. Lopullinen kuvakäsikirjoitus on valmis noin viikkoa ennen 

lähetystä. Saarnan ohjaajat saavat eri aikoina saarnaajan valmistelurytmistä riip-

puen, joskus viikkoa ennen lähetystä mutta usein vielä myöhemmin – joskus jopa 

vasta samana aamuna.
86

 

Päätöksen jumalanpalveluksen seurakunnasta ja saarnaajista tekee KT:n 

toimituspäällikön ehdotuksesta hartausohjelmien valvontaelin.
87

 Satu Väätäinen 

on pro gradu -työssään käsitellyt television hartausohjelmia julkisen palvelun 

näkökulmasta.
88

 Hän kertoo, että kirkkojen ja Yleisradion hartausohjelmayhteis-

työssä oli 1960-luvulla ristiriitoja, jotka koskivat hartausohjelmien juridista si-

sältövastuuta. Konflikti ratkaistiin perustamalla kirkkojen ja Yleisradion yhteinen 

                                                 
82

 Koskinen 2009. Koskinen antoi pro gradu -tutkielmansa luettavakseni heti sen valmistuttua, 

mistä haluan välittää hänelle lämpimät kiitokseni. Tutkimus antaa hyvän yleiskuvan siitä, mitä 

jumalanpalveluksen televisioinnissa tapahtuu ja millaisia toimijoita televisiointiin osallistuu. 
83

 Koskinen 2009, 7. 
84

 Juha Rajamäen haastattelu 17.12.2009. 
85

 Jumalanpalveluksen televisioinnin valmistelu [2005]. 
86

 Juha Rajamäen haastattelu 17.12.2009; Juha Grönroosin haastattelu 17.12.2009. 
87

 Koskinen 2009, 7. ks. myös Ohjeet Yleisradion hartausohjelmiin 1985.  
88

 Väätäinen 2008. Lausun tässä yhteydessä lämpimät kiitokseni myös Satu Väätäiselle, joka 

lähetti tutkielmansa ystävällisesti luettavakseni sähköisessä muodossa. 
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Hartausohjelmien valvontaelin. Tällä tavoin julistuksen sisältövastuun Yleisra-

dion hartausohjelmissa säilyi kirkolla, ja Yleisradio sai juridisen vastuun. 
89

 

Väätäinen tarkastelee Hartausohjelmien valvontaelimen toimintaa erityisesti sa-

nan- ja uskonnonvapauden näkökulmasta. Hän kritisoi järjestelyä todeten, että se 

ei enää vastaa tämän päivän tarpeita. Samalla kun suomalainen hartausohjelma-

järjestely turvaa kirkkojen sisällöllisen riippumattomuuden, se tekee ne tuotan-

nollisesti täysin riippuvaisiksi Yleisradion taloudellisista resursseista. YLE:n 

tuotantoresurssien niukkuus on johtanut sahaavaan ohjelmistopolitiikkaan muiden 

hartausohjelmien ja jumalanpalvelusten kesken. Tällöin KT:n tehtäväksi on lä-

hinnä jäänyt vastata YLE:n visioihin YLE:n määrittelemien resurssien puit-

teissa.
90

 YLE:n antamat hartausohjelmien tuotantoresurssit riittävät lähinnä yksin-

kertaisen perusjumalanpalveluksen tuottamiseen, ja jokaista juhlajumalanpalve-

lusta varten on käytävä neuvotteluja tuotantotekniikan saamiseksi. Myös arki- ja 

etukäteisnauhoitukset herättävät keskustelua.
91

 Kirkon oma hartausohjelmien 

teologia on jäänyt määrittelemättä, ja päätöksenteko ei ole niin demokraattista ja 

tasapuolista kuin sen pitäisi.
92

 

TV-jumalanpalvelukset koetaan tärkeiksi KT:n, YLE:n, seurakuntien ja 

katsojien näkökulmasta. On mielenkiintoista, että vaikka kirkossakävijöiden 

määrä on laskenut viime vuosina, kuten luvussa 1.2 todettiin, TV-jumalanpalve-

luksen katsojien suhteen ei ole tapahtunut vastaavaa kehitystä. TV-jumalanpalve-

lusten katsojat ovat vaihdelleen viime vuosina hieman. Vuonna 2005 TV-juma-

lanpalveluksia seurasi keskimäärin 184 000 katsojaa ja vuonna 2006 niillä oli 

suunnilleen saman verran katsojia eli 185 000 katsojaa. Vuonna 2007 tapahtui 

pieni notkahdus, ja TV-jumalanpalveluksia katsoi 153 000 katsojaa. Vuonna 

2008 katsojamäärä nousi jälleen, ja silloin TV-jumalanpalveluksilla oli keskimää-

rin 169 000 katsojaa. Jos tarkastellaan viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunutta 

kehitystä, TV-jumalanpalvelusten katsojamäärä on nousussa.
93

 TV-toimituksen 

päällikkö nostaa esiin mielenkiintoisen kysymyksen siitä, voisiko TV- ja radio-

jumalanpalveluksen katsojat ja kuulijat tilastoida TV-jumalanpalvelusten osallis-

tujiin. Nykytilastot jumalanpalvelusten osallistujista ottavat huomioon vain ne, 

jotka käyvät fyysisesti paikalla kirkossa. 

                                                 
89

 Väätäinen 2008, 27–35. 
90

 Väätäinen 2008, 78–79. 
91

 Väätäinen 2008, 58. 
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 Väätäinen 2008, 79–80. 
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 Juha Rajamäen haastattelu 17.12.2009. 
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TV-jumalanpalveluksia lähetetään todennäköisesti myös tulevaisuudessa. 

Tämä koskee myös joulujumalanpalveluksia. Se, lähetetäänkö jumalanpalveluk-

set tulevaisuudessa suorina vai nauhoitettuna, kirkosta vai studiosta, on kuitenkin 

vielä arvoitus. Ratkaisuihin vaikuttavat sekä tekninen kehitys ja esimerkiksi vir-

tuaalisten jumalanpalvelusten lisääntyminen, mutta ennen muuta myös taloudel-

listen resurssien väheneminen. Muissa Pohjoismaissa, joissa ei ole Hartausohjel-

mien valvontaelimen kaltaista järjestelyä, ratkaisut tehdään enemmän talouden 

kuin kirkon näkemysten ehdoilla. Niissä jumalanpalvelukset usein nauhoitetaan 

tietyissä seurakunnissa, jolloin samana päivänä pidetään useampi eri aikaan lä-

hetettävä jumalanpalvelus peräkkäin. Koska jumalanpalvelus on kuitenkin tiiviisti 

sidoksissa kirkkovuoden aikaan, KT pitää tällaista ratkaisua teologisesti arvelut-

tavana. Teknisten ja taloudellisten paineiden vuoksi KT on tehnyt teologisesti 

kestävämmän ratkaisun: KT on luonut nimenomaan TV-katsojille tarkoitetun 

jumalanpalvelusformaatin, jonka nimi on Kolmen vartin kirkko. Se nauhoitetaan 

sarjoina studiossa ja lähetetään sitten eri aikoina. Vaikka sisältö vastaa pitkälti 

jumalanpalveluksen kaavaa, sitä ei voi pitää aitona jumalanpalveluksena, joten 

siksi se on myös nimetty eri tavalla. Kolmen vartin kirkon ja muiden nauhoitet-

tujen jumalanpalvelusten lisäksi KT pitää suoria lähetyksiä tärkeinä, sillä ne an-

tavat katsojille mahdollisuuden osallistua jumalanpalveluksiin yhdessä muun seu-

rakunnan kanssa. Tämän vuoksi myös joulujumalanpalvelukset todennäköisesti 

välitetään edelleen suorina lähetyksinä ainakin lähitulevaisuudessa.
94

 KT:n rooli 

TV-jumalanpalvelusten tuottamisessa varmistaa siis sen, etteivät päätökset pe-

rustu pelkästään taloudellisiin näkökantoihin. 
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 Juha Rajamäen haastattelu 17.12.2009. 
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2 Tutkimuksen toteutus 

2.1 Tutkimuskysymys ja -tehtävät 

Edellä olen tarkastellut oman tutkimukseni taustoja: aiemman saarnatutkimuksen 

tuloksia, joulukirkkoa osana suomalaista kulttuuriperinnettä sekä TV-jumalan-

palveluksen erityispiirteitä. Aiempi saarnatutkimus antaa vertailupohjaa omalle 

tutkimukselleni. Tässä tutkimuksessa selvitän aineistoni avulla vastausta 

tutkimuskysymykseeni: Miten TV-jumalanpalvelusten joulusaarnat ovat 

muuttuneet vuosina 1985–2009?  

Tutkimuskysymykseni sisältää kaksi alakysymystä sen suhteen, missä 

muutos näkyy: 1) Miten TV-jumalanpalvelusten joulusaarnojen sisältö on muut-

tunut tutkimusjakson aikana joulun kirkollinen sanoman, jouluperinteiden ja per-

heyhteisön kuvaamisen näkökulmasta? ja 2) Miten TV-jumalanpalvelusten jou-

lusaarnojen toteutus on muuttunut tutkimusjakson aikana? Näistä joulusaarnojen 

sisällön muutos on tutkimukseni kannalta keskeinen ja muodostaa tutkimustulos-

teni pääluvut.  

Sisällönanalyysin tutkimuskohteiksi valitut kolme näkökulmaa pohjautuvat 

homileettiseen taustakirjallisuuteen sekä sisällönanalyysin ensimmäisen vaiheen 

tuloksiin.
95

 Sisältöä tarkastellaan ensin joulun kirkollisen sanoman kannalta ja 

analysoidaan tapoja, miten joulun lapsesta kerrotaan. Sanoman yhteydessä tar-

kastellaan erityisesti syyllisyyden, rakkauden ja elämän tarkoituksen kuvauksia 

joulusaarnoissa. Toisen tärkeän sisältöosion muodostaa se, miten joulun tunnelma 

ja suomalaiset jouluperinteet näkyvät saarnoissa. Kolmanneksi selvitetään, miten 

perheyhteisöä saarnoissa kuvataan. Joulu on perinteisesti koettu kotien ja perhei-

den juhlaksi
96

, mutta yksinäisyys on lisääntynyt selvästi suomalaisessa yhteiskun-

nassa
97

.  Onkin mielenkiintoista nähdä, ottavatko saarnaajat tämän huomioon 

omissa saarnoissaan. 

                                                 
95

 Ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin kolmen esimerkkisaarnan sisältö kokonaisuudessaan, 

jolloin kirkollinen sanoma, joulun perinteet sekä perheyhteisö tulivat esiin keskeisinä teemoina. 

Tutkimuksen kulkua esitellään tarkemmin luvussa 2.3. 
96

 Vuolio 1981, 40–42. Vuolio toteaa, että vielä 1800-luvulla säätyläisten ja talonpoikien 

joulunvietto erosi toisistaan niin, että talonpojille joulu oli koko talonväen juhla, mutta säätyläiset 

viettivät perhejoulua. Perhejouluun kuului se, että myös kauempana asuvat perheen ja suvun 

jäsenet kokoontuivat yhteen. Vuolion mukaan säätyläisten perhejoulun yleistyminen on muuttanut 

joulun viettoa kenties vielä enemmän kuin kaupallistuminen ja maallistuminen. 
97

 Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus, http://www.stat.fi/til/asas/2009/asas_2009_2010-05-

26_tau_001_fi.html. Tilastojen mukaan yksin asuvia suomalaisia oli vuoden 2009 lopulla 1 026 

000 eli 41 prosenttia asuntokunnista. Yksinäisyys on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten 

aikana dramaattisesti, sillä vuonna 1960 yksin asuvia oli 188 995, vuonna 1980 heitä oli 482 476 

ja vuonna 2007 vielä alle miljoona, 999 812. 
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Koska sisältö ja muoto kulkevat käsi kädessä varsinkin TV-jumalanpalve-

luksessa, jossa saarna välittyy sekä äänen että kuvan avulla, täydennän joulusaar-

nojen tutkimusta myös ulkoisten tekijöiden tarkastelulla. Saarnan muodolla tar-

koitan esitystapaa yleisellä tasolla. Tässä tutkimuksessa muoto kattaa saarnan 

pituuden (minuutteina ja sekunteina, ei siis sanojen määrän suhteen), oheisvies-

tinnän ja toteutustavan. Toteutustavoilla tarkoitan sitä, puhuuko saarnaaja koko 

ajan, vai onko saarnan välissä esimerkiksi kuoro- tai musiikkiesitys. Toteutusta-

pojen yhteydessä kiinnitän huomiota myös aloitukseen ja lopetukseen. Samassa 

yhteydessä tarkastelen lyhyesti myös Lampisen neljää tekstinkäytön tapaa, jotka 

esittelin luvussa 1.3. 

Tärkeimpiä saarnan oheisviestinnän muotoja ovat eleet, katse ja liikkeet ja 

ilmeet.
98

 Koska saarnan muotoon ja oheisviestintään liittyvät asiat ovat varsinai-

sen sisällön ulkopuolella, käsittelen näistä tekemiäni havaintoja jo luvussa 3 en-

nen varsinaisen sisältöanalyysin tulosten esittelyä. Sisällönanalyysin tulosten 

esittely luvuissa 4–6 muodostaa tutkielmani keskeisimmän osan. Samalla havain-

nollistan analyysiäni tutkimussaarnoista löytyvien esimerkkien avulla. 

Johtopäätöksiä koskevassa luvussa laadin yhteenvetoa tutkimustuloksista. 

Keskeisimpiä piirteitä ja muutoksia kuvaan myös taulukkojen ja kuvioiden 

avulla. Alun perin minun oli tarkoitus pohtia myös taustayhteisön vaikutusta 

saarnan sisältöön, mutta aineiston pohjalta ei ole suoraan mahdollista tehdä ha-

vaintoja saarnaajien taustayhteisöstä, ja asian selvittäminen vaatisi erillisen tut-

kimustyön. Siksi rajaan sinänsä tärkeän tekijän eli saarnaajan taustayhteisön tä-

män tarkastelun ulkopuolelle.  

Tutkimuksen loppuluvussa on keskeistä – tutkimuksen otsikon mukaisesti − 

pohtia TV:n joulusaarnan muutosta kokonaisuutena eri näkökulmista viimeisten 

vuosikymmenten aikana. Tiedotusvälineissä käydään keskustelua yhteiskunnan ja 

mahdollisesti myös kirkon maallistumisesta
99

. Haluankin tutkimukseni lopuksi 

tarkastella, näkyykö maallistumiskehitys myös saarnoissa. Ongelmana on tällöin 

luonnollisesti se, miten saarnan maallistumista mitataan – ja onko sen mittaami-

nen ylipäätään mahdollista. Yksi mahdollinen mittari voisi olla kirkollista sano-

maa esille tuovan aineksen väheneminen. Pohdin tulosten esittelyn yhteydessä, 

voiko sisällönanalyysin pohjalta tehdä tämäntyyppisiä johtopäätöksiä. 

                                                 
98

 Suojanen 2001, 224–228. Oheisviestinnästä kertoo myös Puro 1998, 29–32, joka käsittelee 

myös intonaation merkitystä. 
99

 Kirkon maallistumisesta on keskusteltu vuoden 2010 arkkipiispanvaalin yhteydessä sekä 

Kotimaa-lehden verkkosivuilla www.kotimaa24.fi. Aihetta käsittelee myös Häkkinen 2010. 
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2.2 Keskeiset käsitteet 

Saarna on “jumalanpalveluksen puhe, jossa käsitellään yleensä päivän evanke-

liumia”
100

. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelusteologian mu-

kaan saarna ja liturgia kuuluvat yhteen. Uudistuneessa jumalanpalveluksessa 

saarnan ja ehtoollisen välinen tasapaino koetaan tärkeäksi varhaiskirkon esikuvan 

ja nykyisen liturgisen liikkeen painotusten mukaisesti.
101

 Saarna on lukukappalei-

den ja evankeliumin lisäksi keskeinen osa jumalanpalveluksen sanaosaa. Varsin-

kin evankeliumi kuuluu kiinteästi saarnan kanssa samaan kokonaisuuteen, mutta 

otan saarnatutkimuksessani huomioon myös ensimmäisen ja toisen lukukappa-

leen siltä osin kuin niitä käsitellään joulusaarnoissa.  

Kontekstuaalisuus voidaan määritellä yleisesti muodossa ”Ympäristön tai 

kulttuurin asettamien erityisvaatimusten huomioon ottaminen”
102

. Kuten johdan-

nossa todettiin, saarnaajan pitää kontekstualisoida evankeliumin sanomaa. Tämä 

tarkoittaa, että Jumalan sanan pitää tulla todeksi juuri niille, jotka kokoontuvat 

tiettyyn kirkkoon tietyssä elämäntilanteessa ja tiettynä aikana.
103

 

Tutkimuksen varsinaisena kohteena on joulusaarna, ja nimenomaan televi-

sion kautta välitettävän joulujumalanpalveluksen tai messun saarna. TV:n joulu-

jumalanpalvelus on perinteisesti välitetty joulupäivän aamuna suorana lähetyk-

senä. Siksi tarkoitan joulusaarnalla tässä tutkimuksessa nimenomaan joulupäivän 

aamun TV-jumalanpalveluksen saarnaa. Evankeliumikirjassa joulujakso on laa-

jempi kokonaisuus, jouluaatosta loppiaiseen. Varsinainen jouluaika alkaa joulu-

aatosta, jonka aiheena on ”Lupaukset täyttyvät”. Joulujumalanpalveluksiin kuu-

luvat jouluyön, jouluaamun ja joulupäivän messut.
104

 Jouluyön messua on meillä 

alettu viettää vasta 1900-luvun loppuvuosina, mutta sen suosio on kasvanut koko 

ajan. Jouluyön messu voidaan rinnastaa jouluaamun jumalanpalvelukseen.
105

 Jou-

lusaarna voisi periaatteessa olla siis jouluyön, jouluaamun tai joulupäivän messun 

saarna, ja myös jouluaaton hartauden tai messun saarnaa olisi mahdollista nimetä 

joulusaarnaksi. Tässä tutkimuksessa rajaan kuitenkin aineiston mukaisesti kaikki 
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 Aamenestä öylättiin, hakusana ‟saarna‟, http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Saarna. 
101

 Kotila 2001, 38–39. 
102

 Kotila 2004, 267. 
103

 Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 198−199; Sariola 2001a, 227–228. 
104

 Evankeliumikirja 1999, 42−99. Evankeliumikirjan 1999 jouluun sisältyvän osion muodostavat 

jouluaatto, jouluyö, jouluaamu, joulupäivä, Tapaninpäivä, Apostoli Johanneksen päivä (3. 

joulupäivä) sekä Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä), joiden tekstit löytyvät sivuilta 44−76. 
105

 Sariola 2001a, 260−264. 
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muut kuin YLE:n välittämän jouluaamun jumalanpalveluksen saarnat tutkimuk-

sen ulkopuolelle.  

Käytän tutkimuksessani myös joitakin diskurssianalyysin käsitteitä. Dis-

kurssi voidaan määritellä kielenkäytöksi ja kommunikaatioksi todellisissa vuoro-

vaikutustilanteissa.
106

  

Luvussa 5 kuvailen sitä, miten perinteet näkyvät joulusaarnoissa. Tässä tut-

kimuksessa perinteellä tarkoitetaan tapaa, joka on yleistynyt. Perinteen vasta-

kohtana voidaan pitää muotia, jota noudattaa vain osa ryhmästä.  Muoti koostuu 

halusta liittyä yhteisöön ja samaan aikaan erottua joukosta. Kun kaikki omaksu-

vat jonkun tavan, se lakkaa olemasta muotia ja muuttuu perinteeksi. Esimerkiksi 

joulukuusi oli 1820-luvulla muotia, mutta 1960-luvulla se oli jo perinnettä.
107

 Sa-

massa yhteydessä tarkastelen myös tapoja, rituaaleja ja symboleita. Tapa voi-

daan puolestaan määritellä käytänteeksi, jota noudatetaan siksi, että se on perin-

teistä.
108

 Rituaalilla tarkoitetaan toistuvaa toimintaa, joka suoritetaan aina samoin 

tai lähes samalla tavalla.
109

 Symboli tarkoittaa jotain, joka edustaa jotain toista 

kuin mitä se näyttää olevan.
110

 Symboli tässä merkityksessä on sopusoinnussa 

semiootikko Roland Barthesin määritelmän kanssa. Sen mukaan kohteesta tulee 

symboli, kun se konvention ja käyttötavan perusteella saa kyvyn edustaa jotain 

muuta
111

. Joulunviettoon sisältyy monia uskonnollisia, talveen tai satumaailmaan 

liittyviä sekä folkloristisia symboleita, joita tarkastellaan luvussa 5.1.  

Tutkimuksen eri vaiheissa viitataan maallistumiseen, sekularisaatioon. 

Tällä tarkoitetaan uskonnon ja kirkon merkityksen vähenemistä ihmisten elä-

mässä. Se näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa erityisesti uskon yksityistymi-

senä.
112

 Kirkon sanastossa sekularismi määritellään seuraavasti: 

 

Sekularismi tarkoittaa maailmallisuutta, ei-uskonnollisuutta. Sekularisaatio on 

sekularismista aiheutuva historiallinen kehityssuunta.  Uskonnollisessa kielen-

käytössä sekularismi tarkoittaa tämänpuoleiseen maailmaan kohdistuvaa kiinty-

mystä tai maallistumista. Maailmaa, yhteiskuntaa ja ihmiselämää tulkitaan ei-

uskonnollisesti. Samalla uskonnon ja kirkon merkitys vähenee. Sanaa käytetään 
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 Jaakkola 1977, 4. 
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 Fiske 1998, 121. 
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 Kotila (2004, 49–50) havainnollistaa maallistumista osuvasti näin: ”Kirkosta, sen uskosta ja 

kultista on tullut eräänlainen vapaasti valittava kulutusartikkeli, jonka elementtejä yksilö voi 

poimia uskontojen ja ideologioiden supermarketista.” Uskonnon privatismista ja pluralismista 

kirjoittaa myös Häkkinen 2010, 24–29. 

http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Sekularisaatio
http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Kirkko
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myös yleisnimityksenä ei-uskonnollisista maailmankatsomuksista sekä sekulari-

soimista ajavista aatteista ja liikkeistä.
113

  

 

Samassa sekularismin määritelmässä todetaan jäljempänä myös se, että sekula-

rismi ei välttämättä tarkoita uskonnosta luopumista tai aktiivista toimintaa sitä 

vastaan. On ihmisiä, jotka saattavat olla ahkeria kirkossakävijöitä, mutta eivät 

halua kirkon puuttuvan heidän työhönsä tai muihin elämänalueisiin uskonnon 

ulkopuolella. Maallistumisen seurauksena uskonnolla on vain hyvin kapea kos-

ketuspinta kirkon jäsenten elämään.   

 

2.3 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistoni koostuu Kirkon tiedotuskeskuksen TV-toimituksen arkiston 

joulujumalanpalveluksen tallenteista. Joulujumalanpalveluksia on välitetty tele-

visiosta jo 70-luvulta lähtien, ja niiden systemaattinen tallentaminen on aloitettu 

vuodesta 1980. Käytän tutkimuksessani kaikkia KT:n TV-toimituksen arkistosta 

löytyneitä joulujumalanpalvelusten tallenteita, joissa on säilynyt kuva ja ääni. 

TV-toimitus etsi tallenteita arkistostaan, josta löytyi tallenteita vuosilta 1983–

2009
114

. Tarkasteltavalta ajanjaksolta puuttuivat tallenteet vuosilta 1984, 1986, 

1988 sekä 1997–1999, joten näinä vuosina pidettyjen joulusaarnojen analysointi 

ei ollut mahdollista tässä tutkimuksessa. Ensimmäinen tallenne vuodelta 1983 

Kauniaisten kirkossa sisälsi vain pelkän kuvan ilman ääntä, joten saarnaa oli 

luonnollisesti mahdoton kuulla, enkä näin ollen sisällyttänyt sitä tutkimusaineis-

tooni. Siksi tutkimukseni tarkastelujaksoksi on määritelty vuodet 1985–2009. 

Tallenteet ovat pääosin VHS-nauhoilla. Aivan viimeisimmät jumalanpal-

velukset vuosilta 2007, 2008 ja 2009 on taltioitu DVD-levylle. Vuoden 1986 

saarna Myyrmäen kirkosta on ainoastaan käsikirjoituksena, mutta siitä ei ole 

olemassa videonauhaa, joten en käytä sitä sisällönanalyysissä. Mistään nauhoi-

tetusta saarnassa ei puolestaan ole tallessa käsikirjoitusta. Toimituspäällikön mu-

kaan saarnan käsikirjoitus on usein annettu vasta juuri ennen suoraa lähetystä oh-

jelman kuvaajalle tai ohjaajalle, joka ei enää ole tuonut sitä arkistoon aikaisem-

min toimitetun jumalanpalveluksen käsikirjoituksen joukkoon.
 115
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 Aamenesta öylättiin, hakusana ‟sekularismi‟, 

http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Sekularismi. 
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 Suurin osa nauhoista löytyi aineistokäynnillä 19.11.2009, mutta joulun 2009 saarna 25.12.2009 

tuli luonnollisesti arkistoon vasta joulukuun lopussa 2009. Se arkistoitiin silloin DVD-tallenteena 

vuoden 2007 ja 2008 joulujumalanpalvelusten tavoin. 
115

 TV-toimituksen toimituspäällikkö Juha Rajamäen kommentti tekijälle (TP:lle) 

aineistokäynnillä 18.11.2009. 
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Tutkimuskohteenani on joulusaarna, joten tutkimuksessani analysoin erityi-

sesti joulujumalanpalvelusten saarnaosaa. Aineiston systemaattisen sisällönana-

lyysin mahdollistamiseksi olen litteroinut kaikki saarnat Word-tiedostoiksi tieto-

koneelle.
116

 Samalla olen kirjannut tiedot saarnan kuvituksesta eli käytännössä 

kirjoittanut saarnatekstin lomaan sulkeisiin kursiivilla, mitä TV-kuvassa näkyy. 

Lisäksi olen tehnyt havaintoja keskeisimmistä nonlingvistisistä ja nonverbaali-

sista piirteistä
117

. Koska saarna on osa jumalanpalveluksen kokonaisuutta, olen 

kirjoittanut Word-tiedostoon lyhyesti koko jumalanpalveluksen kulun ja tehnyt 

havaintoja kuvituksesta. VHS-nauhoissa tai nauhurissa ei ollut laskuria, joten 

olen laskuritietojen sijaan havainnoinut tiedot ajan kulumisesta kunkin ohjelman 

alusta alkaen mitattuna
118

, ja merkinnyt tiedot kursiivilla A-kirjaimella merkit-

tynä muun tekstin joukkoon aina muutaman virkkeen välein. Näin olen pystynyt 

seuraamaan saarnan kestoa sekä hakemaan aineistostani esimerkkilauseita. 

Tutkimuksessani käyttämä aineisto sisältää yhteensä kaksikymmentä saar-

naa, joiden tiedot on koottu taulukkoon 1. Taulukossa näkyvät saarnan vuosi, 

jumalanpalveluskirkko (tai paikkakunta) sekä saarnaajan nimi ja ammattinimi-

ke
119

. Kukin saarna on pidetty joulupäivän aamuna eli 25. päivänä joulukuuta. 

Tutkimusaineiston kaksikymmentä saarnaa sisältävät 16 puhujan saarnat, sillä 

Eija Fuller ja Tapani Mäki-Panula toimivat saarnaajana kahdessa joulujumalan-

palveluksessa ja Eino Perälä kolmessa. Saarnaajat olivat yhtä lukuun ottamatta 

miehiä. Aineistosta ei valitettavasti selviä saarnaajien ikä eikä viiteryhmä, joten 

tässä tutkimuksessa ei ole mahdollista arvioida näiden tekijöiden vaikutusta saar-

nan sisältöön
120

. 
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 Kaikki VHS-muodossa olevat nauhat litteroin Kirkon tiedotuskeskuksen tiloissa, sillä nauhoja 

ei saanut viedä arkiston ulkopuolelle. Kiitän lämpimästi KT:n TV-toimituksen johtaja Juha 
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Kiitän myös ohjaaja Juha Grönroosia ystävällisestä avusta välineiden ja tilojen käytön suhteen. 
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 Puro (1998, 15−17) nimeää joitakin äänen käyttöön, ilmeisiin ja eleisiin liittyviä piirteitä. 

Keskeisimmät havainnot, kuten tauot ja puhetempon nopeuttaminen/hidastaminen sekä eleet, olen 

merkinnyt litterointiin sulkeiden avulla. 
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A1:01:10 ohjelman kokonaispituuden mukaan. Laskurin puutteen vuoksi VHS-nauha piti pysäyt-
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 Ammattinimike on pääsääntöisesti se, mikä on mainittu saarnaajan kohdalla TV-jumalanpalve-

luksen lopussa näytetyssä osallistujalistassa. Vuoden 2009 tiedot olen tarkistanut Espoon tuomio-

kirkkoseurakunnan Internet-sivulta http://www.espoonseurakunnat.fi/tuomiokirkko/tyontekijat. 
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 TV-kuvan perusteella saarnaajien ikähaarukka on 40−60 vuotta. Näin ollen tutkimusaineistosta 

puuttuvat nuoret, 25−40 -vuotiaat pastorit, ja toisaalta eläkeiässä olevat vierailevat saarnaajat.   
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TAULUKKO 1. Tutkimusaineiston saarnat. 

 Vuosi Kirkko/paikkakunta Saarnaaja 

1 1985 Haapajärven kirkko Lääninrovasti Iivari Rämä 

2 1987 Porvoon tuomiokirkko Pastori Tapani Mäki-Panula 

3 1989 Sipoon kirkko Kirkkoherra Eija Fuller 

4 1990 Vantaan Pyhän Laurin kirkko Kirkkoherra Nils Rönnholm 

5 1991 Espoon Olarin kirkko Kirkkoherra Hannu Kamppuri 

6 1992 Kirkkonummen kirkko Kirkkoherra Martti Sares  

7 1993 Vaasan kirkko Kirkkoherra Eino Perälä 

8 1994 Vaasan kirkko Pastori Arto Lehtineva 

9 1995 Helsingin Matteuksen kirkko Kirkkoherra Heikki Nurmi 

10 1996 Porvoon tuomiokirkko Kirkkoherra Tapani Mäki-Panula 

11 2000 Tuusulan kirkko Pastori Petri Kauhanen 

12 2001 Vaasan kirkko Kirkkoherra Eino Perälä 

13 2002 Sipoon kirkko Kirkkoherra Eija Fuller 

14 2003 Kirkkonummen kirkko Kirkkoherra Timo Posti 

15 2004 Vaasan kirkko Kirkkoherra Eino Perälä 

16 2005 Porvoon tuomiokirkko Pastori Timo Ågren 

17 2006 Siuntion kirkko Kirkkoherra Ismo Turunen 

18 2007 Vaasan kirkko Kirkkoherra Krister Koskela 

19 2008 Kauniaisten kirkko Kirkkoherra Arto Laitinen 

20 2009 Espoon tuomiokirkko Kirkkoherra Antti Kujanpää 

 

Televisiointi tapahtui 12 eri kirkosta, ja joulujumalanpalvelus lähetettiin Vaasan 

kirkosta peräti viisi kertaa. Muita useamman kerran lähetyspaikkana toimivia 

kirkkoja ovat Sipoon ja Kirkkonummen kirkko sekä Porvoon tuomiokirkko.
121

  

Laadin aineistosta Microsoftin Office Excel -ohjelmalla havaintomatriisin, 

johon keräsin tärkeimmät tiedot aineistosta. Tilastoyksikkönä matriisin vaakari-

veillä olivat yllä mainitut saarnat vuosittain, ja matriisin pystyriveillä olivat 

tausta- ja tutkimusmuuttujat. Taustamuuttujiin sisältyivät yllä olevassa taulukossa 

näkyvien tietojen lisäksi tallennusmuoto, saarnaajan ikä ja asema (jos olivat tie-

dossa) sekä TV-jumalanpalveluksen ohjaajan nimi. Sisällönanalyysin edetessä 

lisäsin matriisiin saarnojen sisältöelementtejä ja muita huomioita, kuten saarnan 

pituus. Kun tarkemmin analysoitavat sisällönanalyysin kohteet oli valittu, laadin 

jokaisesta teemasta erillisen havaintomatriisin. Valmiit teemoittain luokitellut 

havaintomatriisit ovat tutkielmani liitteinä.  

TV-jumalanpalveluksen ja erityisesti joulujumalanpalveluksen toteutuksen 

erityispiirteiden selvittämiseksi tehtiin kaksi taustahaastattelua. Joulukuussa 2009 

haastattelin Kirkon tiedotuskeskuksen TV-toimituksen päällikköä Juha Rajamä-

keä sekä toimittaja Juha Grönroosia. Molemmat ovat ohjanneet joitakin aineis-

                                                 
121

 Kirkon valinnassa ratkaisee usein se, että samasta kirkosta pystytään lähettämään sekä 

suomen- että ruotsinkielinen joulujumalanpalvelus. Myös teknisen henkilöstön saaminen paikalle 

jouluaamuksi on tärkeä seikka. Vaasassa on ollut oma aluetoimitus, joten molemmat kriteerit ovat 

täyttyneet sen kohdalla luontevasti. Juha Rajamäen haastattelu 17.12.2009, ks. myös luku 1.4. 
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toon sisältyviä joulujumalanpalveluksia. Haastattelurungot ovat liitteessä 9. 

Äänitin haastattelut sanelukoneella
122

 ja litteroin ne kahteen Word-tiedostoon. 

Haastattelujen avulla pystyin selvittämään, miksi ohjaaja oli valinnut saarnan 

kuvitukseen tietyn materiaalin ja millaisia ohjeita saarnaajat olivat saaneet. 

 

2.4 Tutkimusmetodi ja tutkimuksen kulku 

Tutkimusmenetelmäni on ensisijaisesti laadullinen eli kvalitatiivinen. Kuten lu-

vussa 2.1 totesin, tutkielmani tutkimusmetodina käytettiin sisällönanalyysia. Laa-

dullisen tutkimuksen tavallisimmat analyysimenetelmät ovat teemoittelu, tyypit-

tely, sisällönerittely (sisältäen sisällönanalyysin), diskurssianalyysi ja keskuste-

luanalyysi. Analyysimenetelmänä voidaan käyttää myös grounded theory -me-

todia, joka noudattaa induktion periaatteita.
123

 Laadullista aineistoa voidaan li-

säksi käsitellä tilastollisten tekniikoiden avulla, jolloin puhutaan luokkien kvanti-

fioinnista.
124

 Hyödynnän tutkimuksessani kvantitatiivisen metodin kuvaustapoja 

havainnollistamalla tuloksia tilastoin ja taulukoin. 

Kuten edellä olevasta listasta näkyy, sisällönerittely voi käsitteenä tarkoit-

taa myös sisällönanalyysia. Lähestymistavat voidaan myös erottaa toisistaan, 

jolloin sisällönanalyysillä tarkoitetaan dokumenttien sisällön sanallista kuvausta 

ja sisällön erittelyllä kvantitatiivista kuvausta, esimerkiksi pro gradu -tutkiel-

massa käytettyjen erikielisten lähteiden lukumäärää.
125

 Tässä tutkimuksessa seu-

raan näkemystä, joka asettaa käsitteet toiseen järjestykseen, jolloin sisällönana-

lyysi toimii yläkäsitteenä. Tämän näkemyksen mukaan sisällönanalyysillä voi-

daan tarkoittaa sekä sisällönanalyysiä että sisällön erittelyä.
126

 Sisällönanalyysin 

lähestymistavoista olen valinnut metodikseni teoriaohjaavan sisällönanalyysin. 

Esittelen seuraavaksi erilaisten sisällönanalyysin lähestymistapojen eroja. 

Sisällönanalyysi voidaan jakaa induktiiviseen ja deduktiiviseen, ja toisaalta 

siinä voidaan erottaa aineistolähtöinen, teoriasidonnainen ja teorialähtöinen ana-

lyysi. Induktiivinen analyysi etenee yksittäisestä yleiseen, ja tällöin tutkittavaa 

ilmiötä tarkastellaan puhtaasti havaintojen pohjalta. Kun käytetään valmiita teo-

rioita ja luokitteluita analyysin perustana, tutkimusote on luonteeltaan deduktii-
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 Lausun tässä yhteydessä kiitokset käytännöllisen teologian laitokselle, josta sain ystävällisesti 

lainaksi Digital Wave Player -sanelukoneen taustahaastattelujen äänittämistä varten. 
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”yhdysvaltalaisen laadullisen tutkimuksen perinteen näkökulmasta”. 
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vista ja teorialähtöistä.
127

 Lisäksi voidaan puhua teoriaohjaavasta analyysistä, jota 

siis käytän tässä tutkimuksessa. Teoriaohjaavassa analyysissä tunnustetaan, että ei 

ole olemassa objektiivisia havaintoja, vaan aiempi tieto vaikuttaa havaintoihin. 

Aineiston analyysivaiheessa edetään aineistolähtöisesti, mutta loppuvaiheessa 

tuodaan aiempi tieto ja aiempien tutkimusten tulokset mukaan määrittelyihin. 

Tällöin aiempi tieto ohjaa analyysiä nimensä mukaisesti.  

Teoriaohjaavan analyysin päättely on usein luonteeltaan abduktiivista, jol-

loin tutkimuksessa vaihdellaan deduktiivista ja induktiivista lähestymistapaa. 

Teorialähtöinen eroaa teoriaohjaavasta lähinnä siinä, että se nojaa johonkin teo-

riaan tai malliin sisällönanalyysin alusta asti. Tutkittavan aineiston käsitteet mää-

ritellään aiemman teorian mukaisesti.
 
Teorialähtöinen malli edustaa deduktiivista 

päättelyä, ja tutkimuksen tavoitteena on usein jonkun aiemman teorian tai mallin 

testaaminen uuden aineiston avulla.
128

 Koska joulusaarnojen muutosta koskevas-

sa tutkimuksessa ei ole kyse aiemman teorian testaamisesta, teoriaohjaava sisäl-

lönanalyysi soveltuu siihen mielestäni paremmin kuin teorialähtöinen. 

Sisällönanalyysi koostuu useasta vaiheesta. Aluksi pitää selvittää, millaisia 

aiheita eli sisältöelementtejä aineistoon ylipäätään sisältyy. Tämän jälkeen sisäl-

lönanalyysin tulokset pelkistetään erilaisiksi ala- ja yläluokiksi. Abstrahoinnin 

avulla tarkastellaan sisältöjä kokonaisuutena.
129

 Kvantifioinnin avulla tuloksia on 

mahdollista tarkastella tilastollisesti.
130

  

Ennen kuin sisältöelementtejä on mahdollista lähteä hakemaan aineistosta, 

pitää määrittää tarkasteltava yksikkö eli analyysiyksikkö. Tämä voi olla esimer-

kiksi sana tai sanayhdistelmä, mutta toisaalta se voi olla myös lause, lauseen osa 

tai jopa ajatuskokonaisuus, joka sisältää useita lauseita.
131

 Tässä tutkimuksessa 

päädyttiin kaksitasoiseen sisällönanalyysiin. Joulun keskus ja evankeliumin ydin-

teema on Jeesus, joka on Martti Lutherin mukaan Raamatun Herra ja kuningas
132

. 

Siksi sisällönanalyysini ensimmäinen taso kohdistui Jeesukseen. Aloitin analyy-
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 Tuomi & Sarajärvi 2009, 96−97. 
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 Tuomi & Sarajärvi 2009, 108−113, 117–118. Käytännössä teoriaohjaava sisällönanalyysi 
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merkityksestä: ”Man kan sonst nicht predigen quam de Iesu Christo et fide. Das ist generalis 

scopus.” Sariola kääntää lauseet näin: ”Muutoin ei voi lainkaan saarnata, kuin vain Jeesuksesta 

Kristuksesta ja uskosta. Tämä on pääskopus”. 
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sini tarkastelemalla, miten joulun lasta nimitetään, joten ensimmäisen analyysiyk-

sikön muodostivat siis Jeesusta tarkoittavat sanat.  

Toisen tason analyysiyksiköksi valitsin lauseen tai useita lauseita sisältä-

vän ajatuksen, josta voidaan määritellä semanttinen asiasisältö. Semanttisella 

tarkoitan tässä tutkielmassa lauseen merkitykseen pohjautuvaa lähestymistapaa, 

ja asiasisällöllä puolestaan yhden tai muutaman sanan yhdistelmää, johon voi-

daan tiivistää ajatuksen ydin. Perinteisesti lause on määritelty ”sanojen yhdistel-

mäksi, joka muodosta kokonaisen ajatuksen”
133

. Vaikka ajatuksen ja lauseen 

suhde voidaan lauseopin eli syntaksin kannalta määritellä näin yksinkertaisesti, 

merkitystason eli semantiikan kannalta yhteys ei ole näin suoraviivainen. Sama 

merkityssisältö saattaa tulla esiin yhdessä polveilevassa lauseessa tai useammasta 

lauseesta muodostuvasta kokonaisuudesta. Merkitysyhteys toimii tällöin kokoa-

vana tekijänä.
134

 Käyttämäni termi semanttinen asiasisältö vastaa semantiikan 

tieteenalan käyttämää termiä propositio, joka tarkoittaa puheena olevan asiantilan 

tai suhteen ilmaisevaa lauseen ydinosaa.
135

 Propositio ilmaisee tämän mahdol-

lisimman yksinkertaisella tavalla ja sisältää yleensä vain peruslauseen, jossa on 

predikaatti ja siihen liittyviä argumentteja, joita kuvataan semanttisten roolien 

avulla. Keskeisimpiä rooleja ovat tekijä, kohde, muutoksen maali, väline, kokija, 

reitti, teema, paikka tai lähde.
136

  

Sisällönanalyysin kulku tässä tutkimuksessa voidaan tiivistää seuraavasti: 

0. Aineiston litterointi 

1. Analyysiyksikön valinta 

2. Esimerkkisaarnojen systemaattinen analysointi 

3. Pelkistäminen 

4. Luokittelu 

5. Väliarviointi ja teemojen valinta 

6. Vaiheet 2–4 koko aineistolle kohdassa 5 valittujen teemojen suhteen 

7. Abstrahointi 

8. Luokkien kvantifiointi 

9. Tulosten vertailu aiempiin tutkimustuloksiin 

10. Johtopäätösten tekeminen 

 

Olen merkinnyt aineiston litteroinnin näkyviin numerolla 0, koska litterointi ei 

edusta varsinaista sisällönanalyysiä, mutta on oleellinen työvaihe, joka mahdol-

listaa analyysin.  Käytännössä sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe (2–4) eteni 
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tässä tutkimuksessa niin, että luin kolmen eri vuosikymmeneltä olevan esimerk-

kisaarnan
137

 jokaisen lauseen ja erittelin niiden keskeisen sisällön yhdellä tai 

muutamalla sanalla. Mikäli lause ei sisältänyt itsenäistä ajatusta, vaan täydensi 

edellisen tai seuraavan lauseen sisältöä, liitin sen kontekstiinsa, kunnes sen asia-

sisältö oli mahdollista määritellä. Näistä sisältöelementeistä kokosin pelkistet-

tyjen ilmausten listan, jotka tiivistin luokiksi.  

Esimerkkisaarnojen luokkien perusteella tapahtui väliarviointi, jolloin valit-

sin teemat, jotka ovat keskeisiä joulusaarnoissa.  Luokittelun apuna käytin aiem-

pien saarnatutkimusten luokitteluja, joita olen esitellyt luvussa 1.3. Teemoista 

erottuivat kolme keskeistä sisältökokonaisuutta.  Nämä ovat (1) joulun kirkolli-

nen sanoma, (2) joulun perinteet ja tunnelma ja (3) yhteisö. Yhteisöön kuuluivat – 

pienemmästä suurempaan yksikköön lueteltuina – koti, perhe, seurakunta, kirkko, 

yhteiskunta ja maailma. Näistä varsinkin koti, perhe, seurakunta ja kirkko olivat 

tärkeitä myös joulun kirkollisen sanoman ja perinteiden kannalta ja täydensivät 

toisiaan. Painopiste näiden tekijöiden osalta oli kodin ja perheen kuvauksissa, 

joten siksi tutkielman otsikkoon nostettiin käsite perheyhteisö. Sen sijaan ympä-

röivän yhteiskunnan ja maailman kuvaukset joulusaarnoissa rajasin tutkimustek-

nisistä syistä
138

 tämän tutkielman ulkopuolelle.   

Kun tarkemmat sisällönanalyysin kohteet oli selvitetty, laajensin sisällön-

analyysin koko tutkimusaineistoon vuosille 1985–2009. Analyysin tuloksia esi-

tellään erikseen kolmessa tutkimusluvussa 4–6.  Saarnat analysoitiin teema ker-

rallaan. Tämän jälkeen oli mahdollista kvantifioida eri teemojen alaluokkia, jol-

loin niitä voitiin kuvata myös tilastollisesti. Muutoksen havaitsemisen apuna 

käytettiin summamuuttujia
139

 neljän tarkastelujakson osalta, vuosilta 1985–1991, 

1992–1996, 2000–2004 ja 2005–2009. Tilastollisista menetelmistä käytettiin 

tässä tutkimuksessa myös frekvenssijakaumia ja muita pienille aineistoille sovel-

tuvia menetelmiä.
140

 Sisällönanalyysin tuloksia havainnollistettiin graafisten 

esitysten ja taulukoiden avulla. Näin pystyttiin tekemään johtopäätöksiä TV-

jumalanpalvelusten joulusaarnojen muodon ja sisällön suhteen tapahtuneista 

muutoksista koko tutkimusjakson ajalta. 

                                                 
137

 KTA N1985, KTA N1995 ja KTA N2005. 
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 Joulusaarnoissa viitataan yhteiskunnan ja maailman kriiseihin, joten niiden kuvailu olisi 
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3 Saarnan toteutus ja oheisviestintä 

3.1 Saarnan pituus ja toteutustapa 
Tutkimusaineistossa olevien saarnojen pituudet vaihtelivat melko paljon. Lyhin 

saarna oli pituudeltaan vain 7 minuuttia 14 sekuntia (vuonna 1990) ja pisin oli 20 

minuuttia 54 sekuntia (vuonna 1987). KT:n suositus TV-jumalanpalveluksen 

saarnan kestosta on 12 minuuttia. Mikäli TV-ohjaaja ehtii tutustumaan saarnaan 

etukäteen ja huomaa, että saarnasta on vaarassa tulla liian pitkä, hän saattaa eh-

dottaa saarnaajalle kohtia, joita voisi tiivistää ja napakoittaa.141

Jotta saarnojen pituutta voisi tarkastella tilastografiikan avulla, muunsin 

saarnojen kestoajat sekunneiksi. Muunnoksen jälkeen havainnollistin saarnojen 

pituuden vaihtelua viivadiagrammilla, joka on kuviossa 4. 

KUVIO 4. Saarnojen pituudet (sekunteina). 

Kuten kuviosta 4 näkyy, saarnojen pituudet vaihtelevat paljon eri vuosina. Ti-

lasto-ohjelman avulla luotu lineaarinen trendiviiva (punainen viiva) osoittaa, että 

saarnojen pituus on keskimäärin lyhentynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. 

Saarnojen pituuden keskiarvoksi muodostui 809 sekuntia, joka on 13 minuuttia 

48 sekuntia. Viimeisten vuosien aikana saarnat ovat olleet keskiarvoa lyhyempiä. 

Vuonna 2008 saarnan pituus oli 643 sekuntia eli 10 minuuttia 43 sekuntia ja 

vuonna 2009 sen kestoaika oli 604 sekuntia eli 10 minuuttia 4 sekuntia. Lampisen 

                                                
141 Juha Grönroosin haastattelu 17.12.2009. 
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tutkimuksessa saarnan pituuteen vaikutti suuresti se, oliko saarna kirjoitettu ko-

konaan paperille sanasta sanaan, oliko siitä kirjoitettuna tärkeimmät ajatukset, vai 

oliko se kokonaan kirjoittamaton. Ensimmäisessä tapauksessa saneiden määrän 

keskiarvo oli 1075 ja kirjoittamattomassa saarnassa jopa 1650
142

. Joulusaarna-ai-

neistossa litteroinnin väliin on kirjoitettu kommentteja, joten sanojen määrä ei ole 

suoraan verrannollinen Lampisen havaintoihin. TV-jumalanpalvelusten pisin 

joulusaarna, joka kesti siis yli 20 minuuttia, sisältää litteroituna kommentteineen 

1463 sanaa. Mikäli saarnaajien puhenopeus Lampisen aineistossa on samantyyp-

pinen kuin omassa tutkimusaineistossani
143

, Lampisen havainnoimat kirjoittamat-

tomat saarnat ovat kestäneet siis huomattavasti yli 20 minuuttia. 

Tutkimusaineiston saarnat olivat useimmiten yhtenäisiä puheita. Vuosien 

2005 ja 2008 saarnat olivat poikkeuksia, sillä niiden puheosuuden keskellä oli 

musiikkiesitys. Vuonna 2005 saarnassa oli peräti kaksi keskeytystä puheeseen 

muun esityksen ajaksi. Saarnan alkupuolella, noin kahden minuutin kuluttua 

aloituksesta, laulusolisti ja viulisti esittivät laulun Jeesuksen seimellä
144

. Laulu oli 

linkitetty muuhun saarnaan siirtymälauseilla. Ennen laulua saarnaaja sanoi: 

”Lähtekäämme siis matkalle Beetlehemiin”. Heti lauluesityksen jälkeen saarnaaja 

puolestaan totesi: ”Matka Betlehemiin oli pitkä”. Sen jälkeen saarnaaja puhui 

matkasta Beetlehemiin: sekä Marian ja Joosefin matkasta että myös nykyihmisen 

matkasta seimen äärelle mielikuvissamme. Noin neljän minuutin kuluttua laulu 

jatkui solistin ja viulistin esittämällä säkeistöllä Kirkas on taivaalla tähtien valo, 

joka kesti noin puolitoista minuuttia
145

. Loppuosa saarnasta oli yhtenäinen.  

Vuoden 2008 saarnassa oli kahden minuutin ajan kestävä kuoroesitys noin 

neljän minuutin kuluttua aloituksesta. Kuoro esitti laulun Jeesuksen syntymä
146

 

sellistin ja kitaristin säestämänä. Tämäkin esitys oli linkitetty muuhun saarnaan 

siirtymälauseilla. Saarnaaja johdatti kuoroesitykseen seuraavin sanoin: ”Saamme 

hiljentyä katselemaan joulun ihmettä ja kuuntelemaan, kun kuoromme laulaa 

Jaakko Haavion runoon sävellettyä laulua.” Kuoroesityksen jälkeen saarnaaja 
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jatkoi laulun sisällöstä viitaten siihen pronominilla tämä: ”Kaikki tämä tapahtui 

pimeänä yönä, jota kosketti taivaan kirkkaus.” 

Toteutustapojen tarkastelun yhteydessä kiinnitettiin huomiota myös aloi-

tukseen ja lopetukseen. Suojanen kutsuu aloitus- ja lopetusformuloita terminaali-

siksi piirteiksi. Saarnaaja voi aloittaa esimerkiksi tekstillä, sitaatilla, viittauksella 

tai funktioinnilla. Lopetusfraasit voivat puolestaan olla esimerkiksi parannuske-

hotuksia tai ponsiformuloita.
147

 Näiden alku- ja lopetusfraasien lisäksi tai sijasta 

saarnaaja voi käyttää esimerkiksi rukousta.  Davis korostaa, että saarnan aloituk-

sen pitäisi herättää mielenkiintoa ja saada kuuntelijan huomio kääntymään saar-

naan. Aloituksessa pitäisi nimetä lyhyesti saarnan keskeisin sanoma. Saarnaajan 

täytyy itse olla kiinnostunut siitä, mitä sanoo, sillä kuulijan on helppo huomata, 

onko saarnaaja itse innostunut asiastaan. Aloituksen pitäisi myös sopia saarnan 

muotoon.
148

  

Huotarin tutkimusaineistossa yleisimpiä aloitustapoja 1980-luvulla olivat 

Havainto tekstistä ja saman tilanteen tai asian toteaminen nykyajasta (20 % 

aloituksista), Yleinen nykyajan ilmiö (20 % aloituksista) ja Kirkkovuoden ajan-

kohtaan liittyvä asia (15 % aloituksista). Aloittaminen yleisen nykyajan ilmiön 

esittelyllä oli huomattavasti yleisempää 1980-luvulla kuin 1960-luvun alussa. 

Muita aloitustapoja olivat Tekstin, sen syntytilanteen tai siinä olevan ajatuksen 

esittely, Havainto nykyajasta ja saman asian toteaminen tekstistä, Teeman esit-

tely sekä Yleinen kristillisyyteen kuuluva asia, joka ei nouse suoraan tekstistä. 

Huotarin aineistossa tekstiin liittyvät huomiot olivat vähentyneet verrattuna 1960-

lukuun.
149

 Joulusaarnoissa 1985–2009 yleisimpiä aloitustapoja olivat Kirkkovuo-

den ajankohtaan liittyvä asia ja Havainto tekstistä ja saman tilanteen tai asian 

toteaminen nykyajasta. Molempia käytettiin joulusaarnoissa kuusi kertaa. Kirkko-

vuoden ajankohtaan eli jouluun liittyvän asian esittely oli yleisin aloitustapa tut-

kimusjakson alussa. Jakson loppupuolella oli paljon hajontaa, mutta 2000-luvulla 

yleisin aloitustapa oli Havainto tekstistä ja saman asian toteaminen nykyajasta, 

josta on seuraava esimerkki: 

(1) Kun kaikki oleellinen paimenten kedon erikoisista tapahtumista oli Betlehemin 

tallilla raportoitu, evankeliumin kirjoittaja toteaa: ”Kaikki jotka kuulivat paimen-

ten sanat, olivat ihmeissään”. He ihmettelivät. Aiheesta. Ihme ja hiljainen 
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 Suojanen 2001, 222. Funktioinnista Suojanen antaa seuraavan esimerkin: ”Jumalan sanan 
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mietiskely, hiljainen ihmettely, on joulun ytimessä. Joulu on Jumalan ihme. 

Rakkaudesta luotujaan kohtaan Jumala armahtaa meitä ja syntyy ihmiseksi 

ihmisten keskelle. Hän ei ole Jumala ihmisen valepuvussa, vaan tosi Jumala ja tosi 

ihminen, Jeesus Kristus. Hän on Jumala meidän keskellämme, ja se on ihme. 

Osaisimmepa me aikuiset lasten tapaan hämmästellä ja ihmetellä tätä. Aikuiset 

olemme välillä vähän ennakkoluuloisia, etsimme todisteita, arvioimme asioita ja 

niiden totuudellisuutta.
150

 

 

Seuraavaksi yleisin aloitustapa joulusaarnoissa oli Tekstin ajatuksen esittely (4 

kertaa) ja Teeman esittely (3 kertaa). Yksi saarnoista aloitettiin havainnolla nyky-

ajasta ja sen jälkeen todettiin sama asia tekstistä. Huotarin mainitsemat Yleinen 

nykyajan ilmiö sekä Yleinen kristillisyyteen kuuluva asia eivät esiintyneet jou-

lusaarnojen aloituksissa lainkaan.  

Lopetuksen suhteen Davis on samoilla linjoilla kuin aloituksenkin siinä 

mielessä, että saarna pitää myös lopettaa lyhyesti sen keskeisimmän sanoman 

ääreen. Lopetuksen yhteydessä saarnaajan pitää antaa uusi näkökulma sen keskei-

sestä sisällöstä. Joskus tarvitaan yhteenvedon tyyppistä lopetusta, mutta usein se 

voi olla myös kutsu tai haaste kuulijalle, jopa kysymys. Davisin mielestä lopetuk-

sen pitäisi saada aikaan positiivinen, hengellisesti virkistävä vaikutus. Lopetus 

voi olla myös tilanteeseen sopivaa siunausta, rukousta tai ylistystä.
151

 Craddock 

puolestaan toteaa, että saarnaajalle on tärkeä tietää täsmälleen, miten saarna 

päättyy. Kun saarnaaja tietää lopun, maalin johon tähtää, hän saa lisää luotta-

musta myös muuhun saarnaan. Epävarma lopetus voi sen sijaan pilata koko saar-

nan sanoman.
152

  

Huotarin tutkimuksen mukaan yleisimpiä lopetustapoja 1980-luvun radio-

saarnoissa olivat Viittaus tekstissä olleeseen sanaan tai asiaan (esiintyi 80 % lo-

petuksista
153

), Viittaus arkeen (70 %) ja Viittaus rukoukseen/Raamatun lu-

kuun/uskonelämän hoitoon (52 %). Muita varsin yleisiä olivat Viittaus seurakun-

taan/Jumalan sanaan/sakramentteihin (46 %), Jumalan huolenpidosta vakuutta-

minen (42 %) ja Kehotus toimintaan uskon pohjalta käytännössä (35 %). Sen si-

jaan Kehotus turvautua Jumalaan/Jeesukseen, Viittaus tulevaan elämään ian-

kaikkisuudessa ja Kehotus ratkaisun tekoon/valitsemaan uskon tie esiintyivät vain 
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joka viidennessä saarnassa, ja Kehotus kestävyyteen/kilvoittelemaan loppuun 

saakka esiintyi vain 3 % saarnoista. Viittaus tekstiin oli siis erittäin yleinen, mutta 

oli silti vähentynyt jonkun verran verrattuna 1960-luvun saarnoihin. Myös viit-

tauksia kestävyyteen tai iankaikkiseen elämään esiintyi huomattavasti harvemmin 

kuin 1960-luvulla. Sen sijaan viittaukset arkeen ja kehotukset turvautua Jumalaan 

ja Hänen huolenpitoonsa olivat lisääntyneet. Myös uskonelämän vaaliminen ja 

seurakuntayhteys olivat yleistyneet lopetustapana aiempaan verrattuna.  

Joulusaarnoissa vuosina 1985–2009 saarnojen lopetustavat olivat selvästi 

eri tavalla painottuneita kuin Huotarin tutkimusaineistossa. Huotarin mainitse-

mista lopetustavoista esimerkiksi Viittaus arkeen tai Viittaus seurakuntaan 

/Jumalan sanaan/sakramentteihin ei näkynyt lainkaan. Kymmenen saarnaa
154

 

loppui rukoukseen, joten yleisin lopetustapa oli teknisesti ottaen Viittaus rukouk-

seen. Lopetuksen yhteydessä tarkasteltiin kuitenkin myös rukousta edeltävä osa 

saarnaa. Yleisin joulusaarnan lopetustapa tällöin oli Kehotus ratkaisun tekoon (6 

kertaa), eli kehotus ottaa Jeesus vastaan omana Vapahtajanaan. Tätä lopetustapaa 

esiintyi tasaisesti vuosien 1990 ja 2009 välisenä aikana. Toiseksi yleisimpiä oli-

vat Viittaus tekstissä olleeseen asiaan (4 kertaa) ja Viittaus iankaikkiseen elä-

mään (4 kertaa). Nämä kaksi korostuivat tutkimusjakson lopussa, kun taas tutki-

musjakson alkupuolella joulusaarnan lopetustapa vaihtui käytännössä joka vuosi. 

Joulusaarnojen lopetustapoja olivat myös Jumalan huolenpidosta vakuuttaminen 

(3 kertaa) sekä Kehotus toimintaan uskon pohjalta käytännössä (3 kertaa). Esi-

merkki 2 kuvaa lopetustapaa Viittaus iankaikkiseen elämään: 

(2) Joulu on kristityn kastejuhla. ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan 

päällä. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." 

Kirkko on todella ollut kaukaa viisas, kun kasteella luetaan juuri tämä Jeesuksen 

lupaus. Jeesus on luvannut kulkea kanssamme, ilossamme ja itkussamme, koh-

dusta hautaan. Ainoa, mikä yltää kuoleman tuolle puolen, on meidän kasteemme. 

Kaikki muu jää ruumislaudalle. Tähän minä uskon ja tästä minä iloitsen. Rukoil-

kaamme.
155

  

 

3.2 Esimerkkien ja kertomusten käyttö 

Yksi mielenkiintoinen tutkimusaineistosta noussut piirre oli runsas havainnollis-

tavien esimerkkitapausten ja kertomusten käyttö. Niillä on monta tehtävää. Hyvä 

tarina herättää kuulijan mielenkiinnon, niin lapsen kuin aikuisenkin, ja jättää tilaa 
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kuulijan mielikuvitukselle. Tarina myös havainnollistaa esitystä ja sen avulla 

sanoma pysyy paremmin mielessä.
156

  

David Lyall on kirjoittanut Raamatun kertomusten sisäistämisestä ja käyt-

tämisestä osana papin kokonaistehtävää, johon kuuluvat sekä saarnaaminen että 

seurakunnan hoitaminen. Lyall kehottaa pappeja sisäistämään erityisesti Kristuk-

sen lihaksi tulemisen, ristinkuoleman, ylösnousemuksen, taivaaseen astumisen ja 

Pyhän Hengen. Näiden kertomusten avulla pappi voi välittää ihmisille tietoa Ju-

malan rakkaudesta, joka tulee lihaksi haavoittuvien ja kärsivien ihmisten keskelle 

ja tuo uuden elämän. Raamatun kertomusten tehtävä on antaa nykypäivän ihmi-

sille jotain, joka ylittää tämänpuolisen elämän haasteet ja kärsimykset – iankaik-

kisen elämän toivoa.
157

   

Malli kertomusten käytöstä tulee Raamatusta, Jeesuksen omista vertauk-

sista ja kertomuksista. Sekä Davis että Craddock suosittelevat kertomusten käyt-

töä ja painottavat niiden tehoa sellaisenaan, ilman että saarnaaja selittää ne 

puhki.
158

 Davis huomauttaa, että kertomusta kuullessaan kuulijan pitää olla jopa 

aktiivisempi kuuntelija kuin perinteistä vakuuttavaa saarnaa kuunnellessaan: 

kuulijan pitää identifioitua kertomuksen henkilöihin ja eläytyä tapahtumiin sekä 

ymmärtää henkilöiden motiiveja ja omat asenteensa heitä kohtaan. Jokainen kuu-

lija tekee tätä intuitiivisesti. Mikäli saarnaaja lataa kertomuksen täyteen omia tul-

kintojaan, hän tuhoaa kertomuksen luontaisen voiman.
159

 Craddockin mukaan 

kertomukset eivät aina valaise saarnan ydinkohtaa vaan ne voivat itse olla sen 

ydin. Esimerkkinä hän mainitsee, miten Jeesus ei puhunut anteeksiantamisesta ja 

oikeudenmukaisuudesta ensin yleisellä tasolla ja sitten havainnollistanut kerto-

mustaan rakastavalla isällä, jolla on kaksi poikaa. Vertaus kahdesta pojasta oli 

Jeesuksen saarna sellaisenaan, ilman selityksiä.
160

  

Tutkimusaineistossa esiintyvät esimerkit ja kertomukset voidaan mielestäni 

jakaa seitsemään ryhmään:  

1 Raamatunkohta kertomuksena  

2 Lainaus hengellisestä kirjallisuudesta  

3 Lainaus muusta, ei-hengellisestä kirjallisuudesta  

4 Saarnaajan omaan elämään liittyvä tapaus  

5 Saarnaajan läheisten elämään liittyvä tapaus 

6 Seurakunnan tai kirkon toimintaan liittyvä esimerkki  

7 Historiaa tai maailman tilaa kuvaava tapaus 
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Omaan tutkimusaineistooni perustuva luokittelu eroaa hieman Heikkilän
161

 

luokitusrungon jaottelusta. Heikkilä nimesi seuraavat esimerkkitapausten luokat: 

1. Lainaus hengellisestä kirjallisuudesta, 2. Kotimaiseen hengelliseen elämään 

liittyvä tapaus, 3. Muu kotimaasta kerrottu esimerkki ja 4. Ulkomainen esimerkki. 

Esimerkiksi ryhmä 1, raamatunkohta kertomuksena, puuttuu Heikkilältä. Toi-

saalta olen erotellut kotimaiset ja ulkomaiset esimerkit ryhmässä 7, johon kuulu-

vat alaluokat Suomen historia, Euroopan tilanne ja Maailman nykytila. Joulusaar-

noissa oli paljon esimerkkejä myös muusta kuin hengellisestä kirjallisuudesta, 

joten olen siksi lisännyt luokitteluun myös ryhmän 3, jota Heikkilä ei nimeä ol-

lenkaan. Kaikki kertomukset ja esimerkit näkyvät matriisissa, joka on tämän tut-

kielman liitteessä 4.  

Jotta kertomusten käytön muutokset olisi mahdollista havaita, joulusaarno-

jen kertomuksista vuosilta 1985–2009 koottiin summamuuttujat viiden vuoden 

sarjoihin, 1985–1991, 1992–1996, 2000–2005 sekä 2006–2009. Summamuuttu-

jien arvoksi merkittiin kunkin ajanjakson sisältämät kertomukset yhteensä ko. 

vuosina. Taulukkoon 2 on laskettu joulusaarnoissa esiintyvät kertomukset ja lai-

naukset ryhmittäin neljän eri ajanjakson aikana. Kuten taulukosta näkyy, kerto-

muksia esiintyi aineistossa yhteensä 86.
162

  

TAULUKKO 2. Kertomukset ja esimerkit joulusaarnoissa. 

Kertomukset joulusaarnoissa 
1985–
1991 

1992–
1996 

2000–
2004 

2005–
2009 Yht.  

1. Raamatunkohta kertomuksena 10 5 8 15 38 

 Jouluevankeliumi kertomuksena  2 4 4 7 17 

 Jouluevankeliumin siirto nykyaikaan 8 1 3 5 17 

 Muu raamatunkohta kertomuksena 0 0 1 3 4 

2. Lainaus hengellisestä kirjallisuudesta 0 1 3 2 6 

3. Lainaus muusta kirjallisuudesta 0 2 2 4 8 

4. Saarnaajan omaan elämään liittyvä tapaus 3 3 1 0 7 

5. Saarnaajan läheisten elämään liittyvä 

tapaus 0 1 1 2 4 

6. Seurakunnan toimintaan liittyvä esi-

merkki 2 8 2 2 14 

7. Historiaa tai maailman tilaa kuvaava ta-

paus 3 3 3 0 9 

Yhteensä 18 23 20 25 86 
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Yleisimmin esiintyvästä ryhmästä 1 on taulukossa eritelty myös kolme alaluok-

kaa, jotka on kursivoitu. Ryhmän 1 yleisyys perustunee jouluevankeliumin ker-

tomuksellisuuteen, joka tarjoaa hyvän lähtökohdan uusille kertomuksille. Joulun 

evankeliumi Luukkaan evankeliumista on jo sellaisenaan kertomus, jota saarnaa-

jat pyrkivät havainnollistamaan erilaisin kertomuksen elementein: He kuvasivat 

paimenia ympäröivää luontoa tai tallin vaatimatonta ympäristöä sekä Marian ja 

Joosefin tai paimenien tunteita. Davis toteaa, että joulun ja pääsiäisen kertomuk-

set Raamatussa ovat niin ylitsevuotavia, että jopa parhaat kommentit vaikuttavat 

surkeilta niihin verrattuna. Kuitenkin vain harvat saarnaajat luottavat siihen, että 

tarinoiden hyvä kertominen on jo sellaisenaan saarnaamista.
163

 Tämän tutkimuk-

sen aineistossa Raamattua käytettiin kertomusten pohjana jopa 15 saarnassa 

20:stä ja yhtä lukuun ottamatta kaikissa 2000-luvun saarnoissa
164

. Vaikuttaa siltä, 

että jouluaamun TV-jumalanpalvelusten saarnaajat luottivat kertomusten tehoon 

paremmin kuin saarnaajat keskimäärin. 

Monissa saarnoissa kerrottiin, millaiselta jouluevankeliumin kertomus voisi 

näyttää nykypäivänä, ja siksi tähän ryhmään lisättiin alaluokka Jouluevanke-

liumin siirto nykyaikaan. Tämä ryhmä näyttää suurimmalta ensimmäisen aika-

sarjan aikana, mutta tulosta vääristää se, että kaikki sen kahdeksan esimerkki-

kertomusta ovat yhdestä, vuoden 1987, saarnasta. Sen sijaan viimeisestä aikasar-

jasta kootut havainnot ovat neljältä eri vuodelta. Jouluevankeliumin elävöittämi-

nen kertomuksen avulla on lisääntynyt ajanjakson loppua kohden. Viimeisen 

aikasarjan kuluessa saarnaajat havainnollistivat jouluevankeliumia kertomuksen 

avulla jokaisena vuonna. Lisäksi saarnoissa kerrottiin tutkimusjakson loppuvuo-

sina myös muusta Jeesuksen elämästä ja kuolemasta kertomusten kautta, jolloin 

kertomusten pohjana käytettiin muita raamatunkohtia kuin jouluevankeliumia. 

Tästä syystä ryhmään 1 sisältyy myös kolmas alaluokka, Muu raamatunkohta 

kertomuksena. Havainnollistan ryhmän 1 kertomuksia esimerkein luvuissa 4.1, 

4.2 ja 4.3, kun kerron joulun kirkollisen sanoman näkymisestä saarnoissa. Kerto-

musten luokittelussa ei ole eritelty, käytetäänkö kertomusta sellaisenaan saarnan 

aineksena vai esimerkkinä selittävän aineksen ohessa.  
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Tutkimusaineiston monet saarnaajat lainasivat runoja tai muita otteita kir-

jallisuudesta, sekä hengellisestä että ei-hengellisestä
165

. Kuten taulukosta 2 nä-

kyy, muun kuin hengellisen kirjallisuuden osuus on kasvanut viimeisen tarkaste-

lujakson aikana.  Ryhmään 3 kuuluu esimerkiksi vuoden 2009 saarnan sisältämä 

legenda joulun ihmeestä, kesän tulosta metsään kesken lumisen talven
166

.  

Saarnaajat kertoivat jonkun verran myös tilanteita omasta elämästään tai lä-

heistensä elämästä. Oman elämän kertomuksia oli aineistossa yhteensä seitsemän 

ja läheisten elämästä kertovia tapauksia oli neljä. 

Vuosina 1992–1996 tutkimusaineistossa esiintyi paljon kertomuksia ja esi-

merkkejä, jotka liittyivät seurakunnan tai kirkon elämään.  Nämä kertomukset 

kertoivat joulunvieton historiasta, raamatunlähetyksestä, kotikirkon alttaritau-

lusta
167

, lähetystyöstä, uudesta raamatunkäännöksestä sekä jumalanpalvelusuudis-

tuksesta.  

 

3.3 Eleet, ilmeet ja katse 

Saarnan oheisviestintä joko tukee tai häiritsee puhujan sanomaa. Tutkimusten 

mukaan oheisviestintä muodostaa peräti 70–80 % kokonaisviestinnästä. Saarnan 

yhteydessä tärkeimpiä oheisviestinnän muotoja ovat eleet, katse ja liikkeet. Myös 

ilmeillä on vaikutusta siihen, miten viesti menee perille, samoin kuin spatiaali-

sella käyttäytymisellä eli tilan käytöllä alttarilla tai saarnatuolissa.
168

 Craddockin 

mukaan tehokkain saarnaamistapa on se, saarnaaja keskittyy täysin saarnan si-

sältöön ja kokee sen sanoman uudestaan samalla kun kertoo siitä kuulijoille.
169

 

Tällöin myös eleet ovat sopivia sisältöön nähden ja oikein ajoitettuja.
170

  

 Saarnan sisältöön keskittyminen auttaa myös luontevan katsekontaktin 

luomisessa. Suora katsekontakti ihmisiin on toki parempi kuin kattoon tai ken-

gännauhoihin tuijottaminen, mutta sillä riskillä, että katsekontakti muuttuu tui-
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jotukseksi. Saarnan uudestaan todeksi elämällä saarnaajan katseen suunta vaih-

telee luonnollisella tavalla. Kun saarnaaja kysyy seurakunnalta jotain, hän katsoo 

suoraan yleisöönsä, etsimisen tai epäilyksen hetkellä katse kiertää nopeasti ym-

päri salia, ja kertomukset puolestaan pehmentävät katsetta, kun katse näyttää kul-

kevan ikkunasta ulos tai takaseinän yläpuolelle. Näin saarnaajan katse voi tehok-

kaasti palvella Sanan julistusta ja saada kuulijat osallistumaan.
171

  

Aineistoa litteroidessani kiinnitin huomiota saarnaajan katsekontaktiin seu-

rakunnan kanssa ja kirjoitin tekstiin sulkeiden sisään kaikki saarnaajan käyttämät 

eleet ja liikkeet kursiivilla. Tein myös joitakin yleisiä havaintoja saarnaajan il-

meistä ja kirjoitin ne sulkeisiin. Tutkimusaineistossa elekieli oli kaikkiaan varsin 

niukkaa. Poikkeuksena olivat tilanteet, jolloin saarnaaja viittasi johonkin ele-

menttiin kirkkotilassa.  Papin eleen jälkeen kuvassa näytettiin se esine tai ele-

mentti, johon pappi viittasi, kuten esimerkissä 3. 

(3) Ja tässä yhteydessä me muistamme historian suurinta rauhanrakentajaa, Jeesusta 

Kristusta (pappi viittaa kädellään kohti krusifiksia), ja hänenkin (kuvassa Jeesuk-

sen krusifiksi alttarilla; edessä kukkia, vasemmalla kynttilöitä) kohtalonsa me tie-

dämme. Aseettomimmat rauhanrakentajat ovat altteimpia väkivallan uhreja.
172

  

 

Myös nyökkäyksiä tai muita pieniä eleitä esiintyi joillakin saarnaajilla.  Tässä 

esimerkki pienimuotoisista mutta tehokkaista eleistä: 

(4) Meidän matkamme tähän jouluun on ollut toisenlainen, mutta yhteistä on, että 

monenlaiset elämän vaivat ja rasitukset ovat matkaan kuuluneet. (pappi nyökkäi-

lee) Kuka on uupunut liian suureen työmäärään, kenellä ei ole elämällä merkitystä 

työttömyyden tähden. Ketä kiristävät perheen ihmissuhteet. Kuka on ahdistunut 

yksinäisyydestään. (viimeisen sanan kohdalla pappi puistelee päätään)
 173

  

 

Useimmilla saarnaajilla oli vain yksi perusilme. Se oli tyypillisesti vakava 

ja ystävällinen, mutta vuoden 1994 ja 2007 saarnoissa lähes surullinen. Ilmeiden 

vaihtelua esiintyi lähinnä vuosina 1989, 1995, 2000 ja 2009. Eniten ilmeitä oli 

aineiston ainoalla naispastorilla, jonka saarnasta on esimerkki 5: 

(5) Mutta Jumalan ihmeen merkkeinä enkelit elävät maailmassa tänäänkin, vaikka 

paimenet olisivat himmentyneet kiiltokuviksi. Enkelit lähetetään, ei tuudittele-

maan meitä turvallisesti uneen (pieni hymy, nyökkäyksiä), vaan herättelemään ja 

hämmentämään totuttuja ympyröitämme. Mutta tästä hämmennyksestä avautuu tie 

eteenpäin kun aika on. Elämä selviytyy. Niin kävi Marialle, joka sai odottamatto-

man viestin lapsen syntymästä enkelin kautta. Ja niin kävi Joosefille, joka aikoes-

saan hylätä kihlattunsa kuunteli enkelin ääntä. (ilmeitä) Enkelten ääntä voikin 

kuulla vain sydämellään. (tarkkaavainen, pieni hymynkare.)
174
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Saarnaajien katsekontakti joulusaarnoissa vaikutti luontevalta. Monissa 

saarnoissa puhuja katsoi koko ajan joko seurakuntaa tai kameraan. Tällöin katse-

kontaktista muodostui luonteva kommunikointiväline, ja katse eli sisällön mu-

kaan ja palveli näin Craddockin suosituksen tavoin sanoman perillemenoa. Kat-

sekontakti tuntui erityisen luontevalta vuoden 1989, 1995, 2000 ja 2008 saar-

noissa. Joissakin saarnoissa
175

 saarnaaja katsoi enemmän paperia kuin seurakun-

taa, mikä tuntui häiritsevältä.  Tällöin saarnaaja ei tuntunut olevan yhtä hyvin 

läsnä itse tapahtumassa. 

Eleiden, ilmeiden ja katsekontaktin suhteen ei voi todeta tapahtuneen 

muutosta kokonaisuutena vuosina 1985–2009. Oheisviestinnän tehokas käyttö 

vaihtelee saarnaajasta riippuen, ja näiden suhteen onnistuneita esimerkkejä löytyi 

niin aineiston alku-, keski- kuin loppupuoleltakin. 

 

3.4 Saarnan kuvitus televisiolähetyksessä 

TV-jumalanpalvelusten joulusaarnojen yhteydessä kiinnitin huomiota myös sii-

hen, mitä TV-kuvassa näkyi. Kirjoitin havaintoni sulkeisiin saarnan sisään. Tut-

kimusjakson alussa kuvassa näkyi usein seurakuntaa läheltä tai kaukaa. Silloin 

kun saarnassa viitattiin kirkkoon tai johonkin siellä olevaan teokseen, kuvassa nä-

kyi yksityiskohtia kirkosta tai taideteoksesta. Esimerkiksi Vaasan kirkosta televi-

sioiduissa saarnoissa viitattiin useampana vuonna alttaritauluun Paimenten ku-

marrus, jossa paimenet kumartavat Jeesus-lasta Marian ja Joosefin sekä enkelien 

katsoessa tilannetta. Kun saarnaaja puhui alttaritaulusta, kuvassa oli alttaritaulu ja 

sen eri osia.  

(6) Joitakin viikkoja sitten ilmestyi Vaasan seurakunnille historia- ja kuvateos, jonka 

nimenä on ”Paimenten kumarrus”. (kuvataan pappia saarnatuolissa vähän kau-

empaa, etualalla näkyy kirkkokansaa ja keskellä alttaritaulu) Nimensä teos on 

saanut Vaasan kirkon pääalttaritaulusta, jonka lähemmäs sata vuotta sitten tähän 

kirkkoon maalasi Albert Edelfeldt. Paimenten kumarrus on kirkossamme keskim-

mäisenä alttaritauluna. Sen vasemmalla puolella on Robert Vilhelm Ekmannin 

(kuvassa maalaus, josta pappi kertoo) maalaama ”Pyhän ehtoollisen asettaminen”, 

kirkon alkuperäinen alttaritaulu. (kuva liikkuu oikealle kohti keskimmäistä alttari-

taulua ja Jeesus-lapseen) Ja täältä salista katsoen oikealla on sittemmin siihen si-

joitettu  Luis Barren Jeesuksen hautaan laskemista kuvaava taulu. (kuvassa kirkko-

sali kohti alttaritauluja parvelta käsin kauempaa) Näin sekä (kuvassa maalaus, 

jossa Jeesusta kannetaan) pyhä ehtoollinen että hautaan laskeminen, Jeesuksen 
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syntymä, julistavat (kuvassa pappi melko läheltä) kristillisen uskomme keskeisintä 

sanomaa. 
176

 

 

Tutkimusjakson alussa kuvan kohde vaihtui useasti, tosin melko rauhalli-

seen tahtiin.  Kuuntelevaa seurakuntaa kuvattiin saarnan aikana eri suunnista 

melko paljon. Esimerkiksi vuonna 1985 kuva vaihtui 18 kertaa. TV-kuvassa nä-

kyi pappi ainakin neljältä eri etäisyydeltä, mutta välillä näytettiin myös virsitau-

lua, kirkon seiniä ja kattoa, seurakuntaa edestä, sivusta ja takaapäin sekä seimi-

asetelmaa. Saarnan kuvituksessa 1990-luvulla oli havaittavissa, että kuva vaihtui 

tiheämmin kuin aiemmin
177

. Kuvituksen osalta tapahtui kuitenkin selkeä muutos 

2000-luvun alkupuolella. Vuonna 2000 kuvattiin tiheästi myös seurakuntaa eri 

etäisyyksiltä saarnan aikana, ja vuonna 2001 kuvassa oli papin lisäksi myös altta-

ritaulu, jouluseimi ja kynttilä, saarnan sisältöä tukien. Vielä vuonna 2002 kuvat-

tiin myös kirkkokansaa muutaman kerran, mutta vuodesta 2003 lähtien TV-kuva 

on keskittynyt saarnaajan kuvaamiseen eri etäisyyksiltä. Etäisyyden muutokset 

tapahtuvat usein hyppäyksittäin lähemmäksi tai kauemmaksi saarnaajasta, kun 

pappi piti pienen tauon. Toisaalta käytettiin myös kuvan vähittäistä lähentämistä, 

kuten esimerkissä 7: 

(7) (kuvassa pappi kauempaa niin, että edessä näkyy myös seurakuntaa) Me kristityt 

uskomme, että hän, Jeesus Nasaretilainen, on Jumala meidän keskuudessamme. 

(kuvassa pappi tulee lähemmäksi pikku hiljaa) Jumalan armo ja rakkaus on hä-

nen kauttaan meidän ulottuvillamme. Hän näyttää meille, millainen Jumala on ja 

millainen ihminen, ihmisen poika on.  Hän on itse totuus; tie, totuus ja elämä. 

(pappi on jo lähikuvassa)
178

 

 

Kuvituksen niukkeneminen selittyi KT:n nykyisillä ohjeilla. Taustahaastat-

telujen yhteydessä selvisi, että saarnoja ei tietoisesti pyritä kuvittamaan lainkaan. 

Sen sijaan halutaan tukea kuuntelemistapahtumaa, joten ylimääräiset välikuvat on 

jätetty pois. Mikäli saarnaaja viittaa johonkin esineeseen, kohtaan tai teokseen 

kirkkosalissa, se toki näytetään kuvassa, mutta muilta osin kuvataan tarkoituksel-

lisesti vain saarnaajaa.
179

 Grönroos kertoi taustahaastattelussa, että kuuntelevaa 

seurakuntaa ei yleensä kuvata, ettei turhaan anneta TV:n katsojille ylimääräisiä 

virikkeitä tai ärsykkeitä. Kun kamera kohdistuu yleisön joukkoon, joku saattaa yl-
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 KTA N1993, A26:08–A27:52.  
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 Esimerkiksi vuoden 1993 saarnan loppuun olen kirjoittanut: ”tiheät kuvan vaihdot”. Tosin 

vuoden 1994 kuvaus oli varsin rauhallinen. 
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 KTA N2003, A38:18–A38:57. Vuoden 2003 saarnan yhteyteen olen kirjoittanut seuraavasti: 

”Kuvaus: erittäin rauhallinen. Kuvataan vain pappia kolmelta eri etäisyydeltä, pitkiä aikoja 
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lättäen ryhtyä pälyilemään ympärilleen tai tekee jotain muuta odottamatonta. 

Tällöin TV-katsojan huomio kiinnittyy tapahtumaan ja saarnan kuunteluun kes-

kittyminen häiriintyy.
180

  

KT:n niukka kuvituskäytäntö poikkeaa esimerkiksi mediasaarnojen tutkijan 

Niemisen näkemyksistä. Nieminen suosittelee, että julistuksessa olisi hyödyn-

nettävä radion ja television auditiiviset ja visuaaliset keinot mahdollisimman mo-

nipuolisesti. Nieminen nimeää esimerkkeinä keinoista musiikin ja hälyäänet, liik-

kumattoman ja liikkuvan kuvan sekä äänen ja kuvan monipuolisen elektronisen 

toteuttamisen.
181

 Äänen ja kuvan toteuttaminen toki tapahtuu nykytekniikan salli-

min tavoin, mutta saarnan kuvituksessa ei siis sittenkään ole tarvetta monipuoli-

suuteen. Tosin toimituskunta ei ole mennyt myöskään toiseen äärilaitaan, joka 

olisi puhujan pää yhdeltä etäisyydeltä kuvattuna koko saarnan ajan. Tämä olisi 

katsojan kannalta väsyttävää. Saarnaajan kuvaaminen eri etäisyyksiltä ja eri 

näkökulmista usealla eri kameralla
182

 antaa katsojan silmille riittävää vaihtelua, 

jotta hän voi keskittyä paremmin itse saarnaan.  

Ennen TV-kuvausta ohjaaja antaa saarnaajalle ohjeita liikkumisesta, äänen-

käytöstä ja siitä, miten saarnaajan pitää katsoa suoraan kameraan. Kaikki ylimää-

räinen liikehdintä korostuu TV-kuvassa, joten erityisesti sivuttaisliikettä pitäisi 

välttää. Katsominen TV-kameraan on tärkeää: pienikin sivuun katsominen, mitä 

kirkossa istuja ei huomaa lainkaan, aiheuttaa TV-katsojalle ulkopuolisuuden tun-

teen. Erityisen tärkeää kameraan katsominen on synninpäästön ja Herran siu-

nauksen aikana sekä silloin, kun saarnassa halutaan painottaa jotain asiaa kaikille 

TV:n katsojille.
183
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4 Joulun kirkollinen sanoma 

4.1 Joulusaarnan suhde Raamattuun 

Joulun kirkollinen sanoma tiivistyy Jeesuksen ympärille. Jeesuksen syntymä on 

luonnollisesti joulusaarnan keskeinen sisältö, sillä jouluaamun evankeliumi ker-

too Jeesuksen syntymästä. Lempiäinen on tiivistänyt joulun kirkollisen sanoman 

kolmeen kohtaan. Pääasia on inkarnaatio, Jumalan tuleminen ihmiseksi, joka oli 

sidottu aikaan ja paikkaan. Sanan tuloa lihaksi
184

 juhlitaan joulun huipentumana 

suuressa osassa kristikuntaa jouluyön messussa eli enkelten messussa. Toinen 

kirkollisen sanoma on ilmoitus paimenille ja heidän reaktionsa. Tieto tuli ensin 

kaikkein vähäosaisimmille, jotka lähtivät heti Betlehemiin eivätkä salanneet tie-

toa joulusta. Joulun kolmas kirkollinen sanoma on jouluviestin leviäminen maa-

ilmaan. Samalla viesti jakoi ihmiset siihen uskoviin ja sitä vihaaviin.
185

 

Evankeliumikirjassa 1958, joka oli käytössä tutkimusjakson vuosina 

1985−1998, jouluaamun evankeliumi on Luuk. 2: 1−14
186

. Tosin joulupäivän 

kohdalla mainitaan ensimmäisen vuosikerran kohdalla alaviitteessä seuraava 

ohje: ”Ensimmäisen vuosikerran evankeliumi luetaan aina joulupäivänä. Jos jou-

lupäivänä vietetään vain yksi jumalanpalvelus, luetaan profetia Jes. 9:1-6 sekä 

evankeliumi Luuk. 2: 1−20.”
 187

 Evankeliumikirjassa vuodelta 1999 jouluaamun 

evankeliumi on yksiselitteisesti Luuk. 2: 1−20
188

. Sama perikooppi, mutta lyhem-

pänä, Luuk. 2: 1−14, on kuitenkin jouluaaton
189

 ja jouluyön
190

 evankeliumina. 

Vanhemmassa evankeliumikirjassa ei ole jouluaaton ja jouluyön kohdalla evan-

keliumia lainkaan, vaan jouluaaton tekstiksi annetaan ”Vanhan Testamentin pro-

feetallisia sanoja” (Jes. 11: 1-5, Miika 5: 1-3 ja Jer. 23: 5, 6), ja jouluyön kohdalla 

Evankeliumikirja 1958 nimeää vain alku- ja graduaalivirret
191

. 

Evankeliumikirjoissa annetut erimittaiset jaksot näkyivät tarkasteltavissa 

TV-jumalanpalveluksissa, jossa evankeliumin pituus vaihteli 14 ja 20 säkeen vä-

lillä lähes satunnaisesti. Poikkeuksen muodosti vuoden 1985 joulujumalanpalve-

lus, jonka evankeliumina luettiin vuoden 1958 Evankeliumikirjan kolmannen 

vuosikerran mukainen Matteuksen evankeliumin kuvaus Jeesuksen syntymästä 
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(Matt. 1: 18−24). Vuonna 1999 käyttöön otetussa Evankeliumikirjassa ei eroteta 

jouluyön, jouluaamun ja joulupäivän kohdalla vuosikertoja 1−3, vaan joka vuosi 

luetaan samat tekstit.
192

 Jouluaamun profetiana eli ensimmäinen lukukappaleena 

on Jesajan kirjan ennustus Jeesuksen syntymästä (Jes. 9:1–6) ja toisena lukukap-

paleena Hebrealaiskirjeen kuvaus Jumalan Pojan kirkkaudesta ja kunniasta (Hebr. 

1: 1–6).
193

  

Tarkastelin tutkimusjakson saarnoja tekstinkäyttötapojen näkökulmasta 

niin, että huomioin käytössä olevan Evankeliumikirjan tekstit, jotka luettiin 

ääneen TV:n joulujumalanpalveluksen aikana, ja vertasin joulusaarnassa siteerat-

tuja raamatunkohtia päivän teksteihin. Tekstinkäyttötavat nimettiin Lampista
194

 

mukaillen seuraavasti: 

1) raamatuntekstin selitys suorilla lainauksilla ko. tekstistä,  

2) raamatuntekstin selitys muiden raamatunkohtien lainausten avulla (=opillinen 

saarna) 

3) raamatuntekstin ydinajatuksen eli scopuksen tukeminen tekstin ja kontekstin 

avulla ja 

4) tekstin pohjasävyn tukeminen ulkopuolisen aineiston avulla.   

 

Olen merkinnyt saarnojen tekstinkäytön tavat rasteilla taulukkoon 3. Taulukon 

numerot yhdestä neljään edustavat tapojen vaihtelua tekstuaalisesta temaattiseen 

käsittelytapaan.  Käytännössä Lampisen neljä luokkaa oli tutkimusaineistosta 

hankala erottaa, sillä monesti saarnaaja käytti useita erilaisia tekstinkäyttötapoja 

samassa saarnassa. Suorat lainaukset on merkitty kohtiin 1 ja 2 sen mukaan, 

ovatko ne suoraan jouluaamun teksteistä – joko jouluevankeliumista tai lukukap-

paleista – vai ovatko lainaukset muista raamatunkohdista. Tekstinkäyttötapojen 

analysointi tosin oli hankalaa siksi, että välillä oli hankala erottaa tekstinkäyttö-

tavat 3 ja 4 toisistaan. Joulusaarnoista ei siis pystynyt erottamaan, milloin kysees-

sä oli ydinajatuksen tukeminen tekstin ja kontekstin avulla ja milloin taas ky-

seessä oli tekstin pohjasävyn tukeminen ulkopuolisen aineiston avulla. Päädyin 

siihen ratkaisuun, että ne Raamattuun kohdistuvat viitteet, jotka eivät sisältäneet 

suoria lainauksia, kuuluivat käyttötapaan 3. Muut elämään ja yhteiskuntaan viit-

taavat esimerkit ja kertomukset merkittiin käyttötapaan 4. 
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TAULUKKO 3. Joulusaarnojen tekstinkäyttötavat. 

 Tekstinkäyttötavat
195

 Lainausten määrä, 

T=tekstinkäyttötapa Vuosi 1 2 3 4 

1985 x x x  T1:3, T2:3
196

 

1987  x x  T2:1 

1989 x  x x T1:1 

1990   x  (Ei lainauksia) 

1991 x x x x T1:4, T2:1 

1992 x x x x T1:2, T2:3 

1993 x  x  T1:5 

1994 x x x x T1:2, T2:1 

1995 x x x x T1:1, T2:2 

1996 x  x x T1:2 

2000 x  x x T1:1 

2001 x  x  T1:2 

2002 x x x  T1:1, T2:1 

2003 x  x  T1:3 

2004 x  x  T1:1 

2005 x  x x T1:1 

2006   x x (Ei lainauksia) 

2007 x x x  T1:1, T2:7 

2008 x  x x T1:1 

2009 x  x x T1:1 

Saarnojen lkm
197

 17 8 20 11  

 

Taulukosta 3 näkyy, että saarnojen yleisin tekstinkäyttötapa oli 3 eli tekstin ydin-

ajatuksen tukeminen tekstin ja kontekstin avulla. Tällaista tekstinkäyttötapaa oli 

jokaisessa 20 saarnassa. Toisaalta myös suorat lainaukset päivän tekstistä olivat 

yleisiä eli tekstinkäyttötapa 1 oli erittäin runsasta. Tosin tekstinkäyttötapa 1 (T1) 

näyttää vähentyneen, jos tarkastellaan taulukon 3 oikeanpuoleiseen sarakkeeseen 

merkittyjä lainausten määriä: useimmiten saarnoissa oli 2000-luvulla vain yksi 

lainaus jouluaamun tekstistä. Muiden raamatunkohtien lainaus on myös vähenty-

nyt 2000-luvulla. Poikkeuksen muodostaa vuoden 2007 saarna, jossa oli peräti 

seitsemän lainausta muista raamatunkohdista kuin päivän tekstistä. Havainnollis-
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tan joulusaarnojen suhdetta jouluevankeliumiin sekä muuhun Raamattuun muu-

tamien esimerkkien avulla. 

Lähes kaikissa saarnoissa käytettiin lainauksia evankeliumista, profetiasta 

tai muista raamatunkohdista. Poikkeuksen muodostavat saarnat vuosilta 1990 ja 

2006, joissa ei ollut yhtään raamatunlainausta. Ylivoimaisesti suosituin lainaus 

evankeliumista oli enkelien julistus paimenille Vapahtajan syntymästä. Vuoden 

2001 joulujumalanpalveluksessa saarnaaja sanoi suoraan, että kyseessä on Luuk-

kaan evankeliumin ydinkohta: 

(8) Meille on tänäänkin jumalanpalveluksemme luettu tuttu Luukkaan jouluevanke-

liumi. Sen ydinkohta on tässä: ”Teille on syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, 

Herra.”
198

 

 

Tätä evankeliumissa kuultua enkelien puheenvuoroa, ”Teille on syntynyt Vapah-

taja”, toistettiin peräti 11 saarnassa: vuosina 1992–1994, 1996, 2001–2005, 2007 

ja 2008. Mikäli saarnassa esiintyi vain yksi lainaus päivän teksteistä, se oli ni-

menomaan julistus Vapahtajan syntymästä. Vuoden 1993 saarnan sisältö liikkui 

pitkälti tämän lauseen ympärillä, ja lause toistettiin kolme kertaa saarnan eri koh-

dissa. Joissakin saarnoissa enkelien puheenvuoro esiintyi lyhennettynä tai muulla 

tavoin muokattuna. Yksi saarnaajista muutti enkelien sanoman sinä-muotoon: 

(9) Siispä jouluyön enkelin tapaan: ”Älä pelkää. Sinulle on syntynyt Vapahtaja, Hän 

on Kristus, Herra. Tässä on merkki: löydät lapsen kapaloituna seimessä.”
199

  

 

Muutamissa saarnoissa, esimerkiksi saarnoissa vuodelta 1991 ja 1992, enkelien 

sanoma kerrottiin omin sanoin me-muodossa, kuten esimerkissä 10: 

(10) Tänäkin jouluna olemme saaneet enemmän kuin olemme odottaneet. Olemme 

saaneet rauhanruhtinaan. Meille on syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra. 

Jumala on syntynyt tähän maailmaan, jonka keskellä elämme, jonka keskellä poh-

dimme omaa ja koko maailman tulevaisuutta, jonka keskellä me tunnemme epä-

varmuutta ja ehkä pelkoakin.
200

  

 

Enkelien julistus sijoitettiin saarnoissa usein myös osaksi kertomusta joulu-

yön tapahtumista. Vuoden 2005 saarnassa kertomuksen havainnollisuutta koros-

tettiin preesens-muodolla, johon puhuja siirtyi sujuvasti kesken saarnan: 

(11) Minkälainen oli pyhän yön tapahtumien paikka. Tarkkaa vastausta ei jouluevanke-

liumikaan anna. Marialla ja Joosefilla ei ollut tilaa ihmisten puolella, joten he 

joutuivat majoittumaan eläinten suojaan, ja seimi sai olla kehtona, kun poikalapsi 

syntyi. [x] Vielä tässä vaiheessa kaikki tuntuu kovin arkiselta. Betlehemin yössä, 

lähes taivasalla on juuri kajahtanut syntymähuuto. Nuori äiti on saanut kapaloitua 
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pienen mustatukkaisen miehen alun joka on nukahtanut seimessä ensimmäiseen 

uneensa. Tapahtuma vaikuttaa kovin arkiselta. Syntymän ihme koskettaa vain Ma-

riaa ja Joosefia. Kohta paikalle törmää joukko miehiä, jotka ovat jokseenkin poissa 

tolaltaan. Asustaan päätellen he ovat paimenia. Ihmeelliset öiset näyt ovat saaneet 

tuon unohdetun joukon kuohun valtaan, johon sekoittuu vieläkin ripaus pelkoa ja 

hämmästystä. Siinä he katsovat lasta, ehkä miettien vielä kuulemiaan sanoja 

”Teille on tänään syntynyt Vapahtaja”. Vapahtaja. 
201

 

 

Jos verrataan edellistä esimerkkiä luvun 3.2 ryhmiin, kertomus kuuluu mielestäni 

ryhmään 1, ”Raamatunkohta kertomuksena” ja siinä alaluokkaan ”Jouluevanke-

liumi kertomuksena”. Monissa saarnoissa lainattiin myös enkelien julistamaa Ju-

malan kunniaa, kuten seuraavissa esimerkeissä: 

(12) Jeesus-lapsesta säteilee valoa. Valo valaisee niin Maria-äidin kuin paimenet ja 

enkelkuoron. Enkelkuoro julistaa: ”Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja 

maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto.”
202

  

 

(13) Entä taivaallisen sotajoukon laulu: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä 

rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” Lauloivatko enkelit todella näin? En tiedä, 

mutta yhtä hyvin voidaan sanoa, että he, jotka lauloivat, olivat enkeleitä.
203

 

 

Muista päivän teksteistä lainattiin useimmiten Jesajan kirjan profetiaa: 

(14) Tänä vuonna tunnistamme sekä oman kansamme että monta muuta kansaa pro-

feetta Jesajan sanoista ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa”. Tänä vuonna tunnis-

tamme maailman kriisipesäkkeet jouluprofetian sanoista ”Kaikki taistelun pau-

hussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat”. 
204

  

 

Muualta Raamatusta useamman kerran siteerattuja kohtia olivat esimerkiksi 

Johanneksen evankeliumin pienoisevankeliumi (Joh. 3:16) sekä Matteuksen 

evankeliumin kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28: 18–20). Näiden käyttöä havain-

nollistavat esimerkit 15 ja 16: 

(15) Kaikille meille on tuttu tuo pienoisevankeliumi: ”Niin on Jumala maailmaa 

rakastanut, että Hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään joka häneen uskoo 

hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”. Näissä sanoissa on joulun ihme 

näin sanottu lyhyesti. Jouluhan on todellakin ihme meille, loputon ihme. Ja aina 

siellä missä ihminen polvistuu seimen äärelle, siellä tapahtuu arvojen uudelleen 

arviointi. 
205

 

 

(16) Joulu on kristityn kastejuhla. ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan 

päällä. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." 

Kirkko on todella ollut kaukaa viisas, kun kasteella luetaan juuri tämä Jeesuksen 
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lupaus. Jeesus on luvannut kulkea kanssamme, ilossamme ja itkussamme, koh-

dusta hautaan.
206

 

 

Mielenkiintoisia olivat myös Jeesuksen syntymän ja kuoleman rinnastaminen 

toisiinsa kertomuksen sisällä ja eri kohdista otetut raamatunlainaukset. Esimerkki 

17 kuvaa dramaattista vaikutelmaa, jonka vastakohdat saivat aikaan vuoden 2007 

saarnassa. Dramatiikkaa korosti se, että kyseessä oli saarnan aloitus. 

(17) Lapsi henkäisee ensimmäisen kerran. Äiti Maria laulaa lapselleen tuttua virttä niin 

kuin äidit kautta aikojen ovat tuudittaneet lapsensa uneen. Kuuntele, lapsi, mitä 

äitisi sinulle veisaa. Jumalani, sinun käsiisi minä annan itseni. Tuttu virsi. Juma-

lani, sinun käsiisi minä annan henkeni. Aurinko on pimentynyt, on tullut yö. Tai-

vas järisyttää maata. Temppelin väliverho repeää. Se repeää keskeltä kahtia. Mitä 

huudat, suurella äänellä: Eeli, Eeli, lama sabaktani. Jumalani, Jumalani, miksi mi-

nut hylkäsit. Mitä huudat. Kaipaatko kirkasta tähteä taivaalle? Onko sinun jano. 

Kaipaatko enkeleitä, jotka tanssivat kirkkautesi päällä. Kylmyyttäsikö itket. Olet 

alaston. Ovat jakaneet vaatteesi ja heittäneet niistä arpaa. Kohta sinut kapaloidaan 

käärinliinoihin. Kallista jo pääsi, nukahda jo puukehtoosi. Puukehdosta puukeh-

toon, ja millaisen kehdon tämä maailma antoikaan sinulle, puusepälle, poika. 

Muista minuakin, kun tulet valtakuntaasi. Hän henkäisee… viimeisen kerran.
207

  

 

Yllä oleva esimerkki kuvaa myös saarnan ydinajatuksen tukemista tekstin ja kon-

tekstin avulla. Kontekstina on tällöin koko evankeliumi, Jeesuksen syntymä, 

elämä ja kuolema ja ylösnousemus.  

Raamatun ulkopuolinen aineisto koostui paljolti kertomuksista, jotka ryh-

mittelin luvussa 3.2 luokissa 2–7. Erityisen paljon ulkopuolista aineistoa oli vuo-

den 2006 saarnassa, joka tosin alkoi Raamattuun liittyvillä esimerkeillä, jotka 

edustavat tekstinkäyttötapaa 3 taulukossa 3. Saarna oli kokonaan rakennettu jou-

lunvieton kertomuksista ja havainnollisista kuvauksista. Saarnaaja kuvasi aluksi 

Marian ja Joosefin joulua kahdesta näkökulmasta: ensin ensimmäisen joulun ku-

vauksena, ja sitten jälkeen nykyaikaan sovellettuna. Näin hän aloitti luvun 3.2 

ryhmään 1 kuuluvilla esimerkeillä, jotka kuuluivat alaluokkiin Jouluevankeliumi 

kertomuksena sekä Jouluevankeliumin siirto nykyaikaan. Sen jälkeen saarnaaja 

kertoi omasta lapsuuden joulustaan, Kiven Seitsemän veljestä -kirjan kuvaamasta 

joulunvietosta, siuntiolaisesta ihannejoulusta ja lastentarhanopettajan joulusei-

mestä. Lopuksi hän esitti runoilijan kuvauksen joulun ilosta. Saarna ei sisältänyt 

varsinaista puhe- ja opetusosuutta lainkaan, lukuun ottamatta satunnaisia kom-

mentteja kertomuksiin. Saarnaaja kieli oli hyvin runollista ja sisälsi sanotun tois-

toa ja täydentämistä eri näkökulmista. Tässä esimerkki saarnaajan värikkäistä 
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kielikuvista kertomuksessa, jossa hän soveltaa evankeliumin henkilöiden tilan-

netta nykyaikaan: 

(18) Minun joulujen Mariani ei siis ole pelkästään Athos-vuorten Mariaksi kehittynyt 

ylimaallinen tiennäyttäjä – Maria, jonka oikea käsi ikonien kauniissa kuvissa 

osoittaa sylissä istuvaa aikuisen oloista Kristus-lasta.  On sitäkin, mutta joulujen 

kuvassa hän on nuori nainen, juuri ensimmäisen lapsensa synnyttänyt, elävä, 

osaava, hän ei ole avuton, hän hoitaa, kapaloi, on ylpeä lapsestaan. Minun Joose-

fini on se, taka-alalle jäävä mies, niin kuin moni mies kotioloissa. Hyvä mies hän 

on, kunnollinen, huolehtiva. Minun paimeneni – hän on vuorotyöläinen, hän voisi 

olla perushoitaja tai kaupan alan ihminen, siivooja, poliisi tai pienyrittäjä, kahvi-

lanomistaja, joka jo aamuyöllä, ehkä kahden–kolmen aikaan tulee leipomaan ja 

laittamaan kuntoon, ottaakseen ajoissa vastaan ensimmäiset asiakkaat. Ei hän, ol-

koon kuka tahansa, odota mitään ihmeellistä, mutta hän herkistyy, kun lähellä on 

pieni vastasyntynyt lapsi. Hän tulee, tuo lahjan, jokeltelee, iloitsee yhdessä van-

hempien kanssa.
208

  

 

Raamatun ulkopuolista saarnan pohjasävyä tukevaa aineistoa olivat tyypil-

lisesti myös saarnojen viittaukset joululauluihin, joko jouluvirsiin tai muihin hen-

gellisiin tai ei-hengellisiin joululauluihin. Nämä edustivat samalla joulun perin-

teitä, joihin joululaulut ovat kuuluneet
209

. Joululaulujen sanoja siteerattiin tai nii-

hin viitattiin kymmenessä saarnassa yhteensä 13 kertaa. Yleensä saarnassa lainat-

tiin vain muutamia yhden joululaulun tai -virren sanoja. Poikkeuksen muodosti 

vuoden 2008 saarna, jossa lainattiin sanoja peräti neljästä eri joululaulusta. Esi-

merkki 19 havainnollistaa joululaulun lainausta saarnassa: 

(19) Tavallisille ihmisille, keskellä heidän töitään ja arkea, tuotiin kaikkein suurin sa-

noma. Jumala tuli maailmaan ihmiseksi ja vapahtajaksi. Taivas ja maa kohtasivat, 

tai joululaulun sanoin: ”Nyt taivaat avautuu, laulaa kuoro enkelten. Tulkaa kaikki 

nyt laulamaan, on poika syntynyt maailmaan”.
210

 

 

Koska vuoden 2008 oli poikkeus, sen perusteella ei voi tehdä päätelmiä joulu-

laulujen lainausten lisääntymisestä joulusaarnoissa. On mielenkiintoista havaita, 

että tekstinkäyttötapa 1 ja 2 näyttävät vähentyneen, mikä tarkoittaa suorien raa-

matunlainausten vähenemistä. Sen sijaan tekstinkäyttötapa 3 oli erittäin yleinen 

koko tutkimusjakson ajan, eli raamatuntekstejä käytettiin ei-suorina lainauksina 

tukemassa tekstin pohjasävyä. Tämä tukee luvun 3.2 havaintoa, että joulusaar-

noissa oli runsaasti Raamattuun, erityisesti jouluevankeliumiin, pohjautuvia ker-

tomuksia, jotka olivat joko evankeliumia havainnollistavia tai sitä nykyaikaan 

soveltavia. Tekstinkäyttötapojen tutkimusyksikkönä oli kokonainen saarna, joten 

tämän perusteella ei pysty havainnoimaan kertomusten yleistymistä, mikä kuiten-
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kin näkyi selkeästi luvun 3.2 taulukossa 2. Siksi Lampisen
211

 tutkimukseen perus-

tuva tekstinkäyttötapojen vertailu ei anna kovin hyviä työkaluja muutosten ha-

vainnointiin joulusaarnoissa, vaan se pelkästään tukee tai horjuttaa muilla tavoin 

saatuja tuloksia. Tässä tutkimuksessa se siis näyttää tukevan kertomusten luokit-

telun kautta tehtyjä vertailuja.  

 

4.2 Joulun lapsi 

4.2.1 Jeesukseen viittaavat nimitykset 

Edellä luvussa 4.1 esitetyt evankeliumin ja muiden raamatunkohtien lainaukset 

sisältävät monta Jeesuksen nimitystä: Vapahtaja, Kristus, Herra, Jeesus-lapsi, 

Jumala, Jeesus ja poika. Sisällönanalyysin yhteydessä poimin kaikki Jeesukseen 

viittaavat nimitykset koko tutkimusaineistosta ja kirjoitin ne liitteessä 1 olevaan 

havaintomatriisiin. Matriisin nimitykset ovat siinä järjestyksessä kuin ne on mai-

nittu ensimmäistä kertaa tutkimusaineistossa, jota olen käynyt kronologisesti läpi 

vuodesta 1985 vuoteen 2009. Olen jättänyt matriisista pois ne loppurukouksessa 

yhteydessä esiintyvät Jeesuksen nimitykset, jotka ovat suoraan evankeliumikirjan 

jouluaamun tai joulupäivän rukouksesta
212

. Mikäli saarnaaja on rukoillut omin 

sanoin, olen poiminut rukoukseen sisältyvät Jeesukseen viittaavat nimitykset mat-

riisiin.  

Jeesukseen viitattiin joulusaarnoissa vuosina 1985–2009 kaikkiaan 356 

kertaa. Aineistosta löytyi peräti 56 erilaista Jeesukseen viittaavaa nimitystä.  

Esittelen tässä luvussa ensin yleisimmät nimitykset. Sen jälkeen tarkastelen niitä 

nimityksiä, jotka tulivat esiin vain yhdessä saarnassa. Vertailen aineistossani 

mainittuja nimityksiä niihin nimityksiin, jotka mainitaan aiemmissa tutkimuk-

sissa. Nimitysten havainnollistamisen jälkeen tutkin nimitysten käytön vaihtelua 

luvussa 4.2.2.  

Taulukossa 4 ovat ne Jeesukseen viittaavat nimitykset, jotka mainittiin tut-

kimusaineistossa useammin kuin yhden kerran. Selvästi yleisin Jeesukseen viit-

taava nimitys joulusaarnoissa vuosilta 1985–2009 oli yksinkertaisesti Jeesus, joka 

mainittiin saarnoissa yhteensä 87 kertaa. Toiseksi yleisin oli Vapahtaja, joka 

esiintyi usein myös possessiivimuodossa monikon ensimmäisessä persoonassa 
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muodossa Vapahtajamme. Vapahtaja mainittiin aineistossa yhteensä 50 kertaa. 

Kolmanneksi yleisin oli lapsi, joka esiintyi yhteensä 33 kertaa
213

. Tämän jälkeen 

yleisimpiä Jeesukseen viittaavia nimikkeitä olivat Jeesus-lapsi (20 mainintaa), 

Kristus (18 mainintaa), Jeesus Kristus (16 mainintaa) ja Herra (16 mainintaa). 

 

TAULUKKO 4. Yleisimmät Jeesukseen viittaavat nimitykset 1985–2009. 

 Jeesuksen nimitykset Yht. Vuodet, jolloin eniten mainin-

toja (lkm) 
1 Jeesus 87 1994 (15), 2001 (10), 1993 (9) 

2 Vapahtaja/Vapahtajamme 50 2004 (6), 1993 (5), 2001 (5) 

3 lapsi 33 2007 (6), 2000 (4), 2006 (4) 

4 Jeesus-lapsi 20 1993 (5), 2001 (4), 2006 (3) 

5 Kristus 18 1987 (3), 1990 (3), 1993 (3) 

6 Jeesus Kristus 16 1995 (3), 2004 (2) 

7 Herra/Herramme 16 1993 (3), 2001 (3) 

8 Jumala 13 1991 (3), 2004/2005/2009 (2) 

9 ihminen 10 2002 (2), 2008 (2), 2009 (2) 

10 joulun lapsi 9 [1985…2009] (1)
214

 

11 poika 8 2000 (2) 

12 maailman Vapahtaja 8 2000 (2), 2009 (2) 

13 seimen lapsi 5 1985 (2), 2002 (2) 

14 Jumalan poika 5 [1985… 2009] (1) 

15 Jeesus Nasaretilainen 5 2003 (4) 

16 pieni lapsi 4 [1995… 2007] (1) 

17 rauhanruhtinas 3 [1991… 2001] (1) 

18 esikoinen 3 [1987… 2006] (1) 

19 vastasyntynyt lapsi 2 2005, 2006 (1) 

20 pieni avuton lapsi 2 1985, 1993 (1) 

21 Jumalan ainokainen poika 2 1985, 1992 (1) 

22 ihmiseksi tullut Jumala 2 2008, 2009 (1) 

23 herrain Herra 2 1987, 2007 (1) 

 

Myös Jumala (13 mainintaa) ja ihminen (10 mainintaa) mainittiin melko usein. 

Etukäteen mielenkiintoa herättänyt joulun lapsi esiintyi yhteensä vain 9 kertaa.  

Havainnollistan näiden 10 yleisimmän nimityksen käyttöä esimerkein.  

Nimike Jeesus esiintyi kaikkein yleisimmin vuoden 1994 saarnassa, joten 

havainnollistan nimen käyttöä sen avulla. Esimerkissä 20 on aiempia esimerkkejä 
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hieman pidempi katkelma tästä saarnasta, jossa korostetaan Jeesuksen merkitystä 

syntien sovittajana ja kuoleman voittajana: 

(20) Sodan melskeiden keskellä elävälle toivotuin ilosanoma löytyy sekin jouluevanke-

liumista, taivaallisen sotaväen tervehdyksestä paimenille: ”Maan päällä rauha ih-

misille”. Siitäkin huolimatta, että tässä on uskonnollisessa mielessä kysymys sy-

vemmästä rauhasta, sama sana merkitsee kuitenkin myös sovinnon tekemistä. So-

vinnontekijät olisivat näille ihmisille parhaita ilosanoman tuojia. Silloin toteutuisi 

myös eräs Jeesuksen kaikkein keskeisimmistä opetuksista. Myös surevan rinnalle 

Jeesus tahtoo asettua kulkemaan. Hän ei poista kaipaustamme, mutta hän antaa 

voimia katsoa elämää eteenpäin. Hän lohduttaa kuolleista heräämisen toivolla. 

Meillä on jälleennäkemisen toivo. Sen hän itse on lahjoittanut meille Golgatan ris-

tillä, kun hän sovitti meidän syntimme. Ja Jeesus myös voitti kuoleman.
215

  

 

Kuten luvusta 4.1 näkyy, useimmissa joulusaarnoissa siteerattiin enkelien 

puheenvuoroa siitä, miten ihmisille on syntynyt Vapahtaja. Tämä selittää osittain 

Vapahtaja-nimityksen yleisyyttä. Toisaalta saarnaajat käyttivät Vapahtaja-nimi-

tystä myös puhuessaan Jeesuksesta omin sanoin. Seuraava esimerkki on suora 

jatko edellisen esimerkin katkelmaan: 

(21) Paimenet palasivat iloiten ja kiittäen He olivat löytäneet Jeesuksen, joka muutti 

heidän elämänsä. He olivat kokeneet jotain sellaista, mikä sai heidät unohtamaan 

kurjuutensa. Vapahtaja palautti noille hyljeksityille ihmisen arvon.
216

  

 

Nimike lapsi oli myös erittäin yleinen. Sitä käytettiin paljon sekä sellaise-

naan että myös erilaisissa sanayhdistelmissä. Erittelin erilaiset sanayhdistelmät 

omiksi nimikkeikseen liitteen 1 havaintomatriisiin. Näitä nimikkeitä, jotka sisäl-

tävät sanan lapsi, ja viittaavat Jeesukseen, on yhteensä peräti 13 erilaista: Jeesus-

lapsi, joulun lapsi, seimen lapsi, pieni lapsi, vastasyntynyt lapsi, pieni avuton 

lapsi, vastasyntynyt poikalapsi, toivon lapsi, seimessä makaava lapsi, poikalapsi, 

Kristus-lapsi, ihmisen lapsi ja avuton lapsi. Jos nämä kaikki lapsi-nimikkeen 

käytöt lasketaan yhteen, lapsi-nimike esiintyi joulusaarnoissa Jeesukseen viitaten 

yhteensä 82 kertaa. Se olisi siis miltei yhtä yleinen kuin Jeesus, joka joulusaar-

noissa mainittiin 83 kertaa. Alla on esimerkkejä erilaisista käyttötavoista. Esi-

merkissä 22 Jeesukseen viitataan nimikkeellä lapsi ilman epiteettejä. Se on poi-

mittu saarnasta vuodelta 2007, jossa lapsi mainitaan useimmin:  

(22) Kuinka lempeästi koskettaa tämän lapsen valo vanhan ihmisen päätä. Hämäriltä 

niityiltä on saatu tulla ihmettelemään toivon lasta, Vapahtajaa. Hänen rakkautensa 

säteet lainaavat valonsa Betlehemin tähdellekin. Tuo kirkkaus kimmeltää, ei vain 
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näillä pimeillä talleilla, vaan kerran myös siellä, mihin hän on tullut meitä kutsu-

maan. 
217

 

 

Esimerkissä 23 näkyy yleinen nimike Jeesus-lapsi, ja esimerkki 24 havainnol-

listaa puolestaan nimikettä joulun lapsi. 

(23) Joulunviettomme valtaa usein toisarvoinen tavara- ja muotomeno. Joulun sanoman 

ydin on Jeesus-lapsi. Jos meiltä puuttuu hänet, meiltä puuttuu kaikki.
218

 

 

(24) Jos vain näin olisi, että joulun sanoma on tätä, mainosvaloja ja satuja, niin tuskin 

me jaksaisimme seuraavaan jouluun ja odottaa sitä. (ja) Joulun lapsi annettiin, että 

meistä tulisi Jumalan lapsia. Lapsellahan on tulevaisuus, niin kuin me kaikki sen 

käsitämme. Hän on myöskin tulevaisuudelle avoin, hän on vapaa huolista ja mur-

heista. Hän luottaa vain äitiinsä ja isäänsä.
219

 

 

Saarnoissa käytettiin kolmiyhteisen Jumalan nimeä Jumala usein niin, että 

kuulijan on välillä vaikea tietää, viitataanko Isä Jumalaan vai Jumalan poikaan. 

Siksi taulukon tulokset eivät tältä osin ole välttämättä kovin täsmällisiä vaan 

enemmänkin suuntaa antavia. On mahdollista, että Jumala-nimitys viittasi jossain 

joulusaarnojen muissakin kohdissa Jeesukseen, vaikka se ei suoraan näkynytkään 

käyttöyhteydestä. Olen merkinnyt taulukkoon 4 Jeesuksen Jumala-nimitykset 

vain silloin, kun tekstiyhteys paljasti Jumala-käsitteen viittaavan nimenomaan 

Jeesukseen, kuten esimerkeissä 25 ja 26.  

(25) Me kristityt uskomme, että hän, Jeesus Nasaretilainen, on Jumala meidän 

keskuudessamme. Jumalan armo ja rakkaus on hänen kauttaan meidän ulottuvil-

lamme.
220

 

 

(26) Jeesus-lapsessa meille annetaan kaikki, pienessä, hennossa, avuttomassa lapsessa. 

Hän on todella väkevä Jumala, rauhanruhtinas. Hän on Kristus, Hän on Herra.
221

  

 

Esimerkki 26 on erityisen mielenkiintoinen, sillä siinä on muutamassa lauseessa 

peräti kuusi erilaista nimikettä, jotka viittaavat Jeesukseen. Sama esimerkki ha-

vainnollistaa siis myös nimikkeiden Kristus (viidenneksi yleisin nimike) ja Herra 

(seitsemänneksi yleisin) käyttöä. Saarnaaja painottaa vastakkaisilla nimikkeillä 

Jeesuksen merkitystä ja olemusta: Jeesus on ihminen ja Jumala samaan aikaan.  

Tämä vastakohta tulee esiin erityisesti nimikkeillä pieni avuton lapsi ja väkevä 

Jumala. Johtopäätöksenä saarnaaja toteaa, että Jeesus on Kristus, Herra. 
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Vastaava Jeesuksen olemuksen kahden luonnon korostaminen näkyy seuraavassa 

esimerkissä, joka on edellistä esimerkkiä 16 vuotta myöhemmin pidetystä saar-

nasta, vuodelta 2009: 

(27) Joulu on Jumalan ihme. Rakkaudesta luotujaan kohtaan Jumala armahtaa meitä ja 

syntyy ihmiseksi ihmisten keskelle. Hän ei ole Jumala ihmisen valepuvussa, vaan 

tosi Jumala ja tosi ihminen, Jeesus Kristus. Hän on Jumala meidän keskellämme, 

ja se on ihme.
222

 

 

Yllä olevassa esimerkissä näkyy myös nimike Jeesus Kristus, joka kuuluu myös 

kymmenen yleisimmän nimityksen joukkoon. Sen käänteinen muoto Kristus Jee-

sus tuli esiin vain yhden kerran. Esimerkissä 28 näkyvät molemmat muodot:  

(28) Jouluna Betlehemin asukasmäärä lisääntyi yhdellä. Maailman Vapahtaja, Jeesus 

Kristus, oli mukana väestölaskennassa. Jokaisessa jumalanpalveluksessa ja jokai-

sessa Porvoon messussa meidän pitää aina kysellä näin: Syntyykö tänä päivänä 

minun sydämessäni Kristus Jeesus? Kasvaako tänään Jumalan valtakunnan kan-

salaisten lukumäärä?
223

 
 

Taulukossa 5 näkyvät nimitykset, jotka mainittiin joulusaarnoissa vain kerran. 

TAULUKKO 5. Aineistossa kerran mainitut Jeesukseen viittaavat nimitykset. 

 Jeesuksen nimitykset Vuosi  Jeesuksen nimi-

tykset 

Vuosi 

24
224

 seimessä makaava lapsi 1985 41 joulun Herra 2004 

25 Jumalan pieni lähettiläs 1985 42 poikalapsi 2005 

26 kuningasten Kuningas 1987 43 mustatukkaisen 

miehen alku 

2005 

27 lahja 1995 44 ihmisen lapsi 2005 

28 historian suurin rauhanra-

kentaja 

1995 45 Kristus-lapsi 2006 

29 Kristus Jeesus 1996 46 veljeni 2007 

30 Sana 2000 47 vastasyntynyt 2007 

31 pieni avuton vastasyntynyt 2002 48 toivon lapsi 2007 

32 ylösnoussut seurakunnan 

Herra 

2003 49 ruuan lahjoittaja 2007 

33 vastasyntynyt poikalapsi 2003 50 paimen 2007 

34 Opettaja 2003 51 kantajamme 2007 

35 Messias 2003 52 kaikkein vaatettaja 2007 

36 kerran takaisin tuleva Ku-

ningas 

2003 53 Jumalan karitsa 2007 

37 Jumalan valtakunnan julis-

taja 

2003 54 Pelastaja 2009 

38 Ihmisen Poika 2003 55 ihmisten Vapauttaja 2009 

39 hiljaisen viikon kärsijä 2003 56 avuton lapsi 2009 

40 Golgatan ristinuhri 2003    

                                                 
222

 KTA D2009, A27:32–A27:57. 
223

 KTA N1996, A35:02–A35:42. 
224

 Numerointi jatkuu taulukon 2 numeroista, jolloin nimitysten yhteismääräksi tulee 56. 



 58 

 

Taulukon 5 nimitykset ovat kronologisessa järjestyksessä. Olen merkinnyt nimi-

tyksen jälkeen vuoden, jolloin ko. nimitys on mainittu joulusaarnassa. Yhden 

kerran esiintyneitä nimityksiä on yhteensä 33. Näistä vain 6 mainittiin ennen 

2000-lukua (vuosina 1985, 1987, 1995 ja 1996), ja 27 nimitystä tuli esiin vuosien 

2000–2009 aikana. Tästä voi päätellä, että viimeisen vuosikymmenen aikana 

saarnaajat ovat ilmaisseet sanomaansa aiempaa vapaammin ja käyttäneet luo-

vemmin erilaisia ilmaisuja. Erityisen luovia nimitysten suhteen olivat vuoden 

2003 ja 2007 saarnat. Vuonna 2003 saarnaaja käytti peräti yhdeksää sellaista ni-

mitystä, joka ei tullut esiin missään muussa saarnassa, ja vuoden 2007 saarnaaja 

vastaavasti kahdeksaa. Myös vuosien 2005 ja 2009 saarnoissa oli kolme uutta 

nimikettä verrattuna muuhun aineistoon. Esimerkki 29 on vuoden 2003 saarnasta, 

ja siinä näkyvät Jeesuksen nimitykset on merkitty joko taulukkoon 4 tai 5. Monet 

näistä nimityksistä esiintyivät vain tässä saarnassa, joten ne näkyvät taulukossa 5. 

(29) Kuinka Jeesus Nasaretilainen puhuttelee sinua. Kuinka hän puhuttelee vastasynty-

neenä seimen lapsena, kuinka hän puhuttelee Jumalan valtakunnan julistajana ja 

opettajana − entä hiljaisen viikon kärsijänä ja Golgatan ristinuhrina, ylösnous-

seena seurakunnan Herrana ja kerran takaisin tulevana kuninkaana. 
225

 

 

Esimerkki 29 havainnollistaa myös sitä, että Jeesuksen nimitykset ja Hänen mer-

kityksensä kuvaukset menivät usein päällekkäin.   

Jeesusta ja hänen merkitystään kuvataan saarnoissa myös kertomusten 

avulla. Seuraavassa esimerkki, joka kuuluu mielestäni ryhmään 5, ”saarnaajan 

läheisten elämään liittyvä tapaus”
226

. Tässä kertomuksessa Jeesukseen viitattiin 

nimikkeillä Jeesus, Jeesus-lapsi ja lapsi. Kertomus kuvaa konkreettisesti, miten 

Jeesus on joulun keskushenkilö.  

(30) Joulun viettoa on monenlaista. Siitä voi puuttua sen ydin ja keskus henkilö, Jee-

sus. Ruoka ja lahjat ovat kyllä, mutta ratkaisevin puuttuu. Sitä valaiskoon pieni 

kertomus. Jouluseimi kuuluu monien joulun viettoon. Usein kirkoissa tai muissa 

seurakunnan tiloissa on sellainen, niin kuin meilläkin tässä kirkossamme. Eräs 

rouva tiedusteli paperikaupasta jouluseimeä. Kauppias sanoi, että kyllä heillä oli 

sellainen. Hän toi upean tallin ja asetti sitten myymälän pöydälle kaikki jou-

luevankeliumiin liittyvät eläimet: härän, aasin, lampaat ja karitsat. Ja sitten tuli 

ihmisten vuoro. Siinä olivat polvistuneena paimenet, itämaan viisaat kirkkaan vä-

risissä viitoissaan. Jeesus, Joosef ja Maria, kaikki hyvin kauniina, mutta yksi 

puuttui, Jeesus-lapsi. Vaikka kauppias kuinka etsi, hän ei löytänyt etsimäänsä. 

Lapsi, jonka olisi pitänyt levätä seimessä, oli ja pysyi poissa. Totuus paljastui: 

liikkeen ainoa seimi ei ollutkaan täydellinen. Kaikki oli kyllä muuten kunnossa, 

mutta Jeesus-lapsi puuttui. Kaikista ratkaisevin puuttui. 
227
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 KTA N2003, A37:37−A38:18. 
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 Ks. esimerkkien luokittelu luvusta 3.2. 
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 KTA N2001, A36:55–A38:49. 



 

 59 

 

Tutkimusaineiston joulusaarnoissa oli paljon lainauksia evankeliumista, 

mistä kerroin jo luvussa 4.1. Evankeliumia elävöitetään usein kertomalla tapah-

tumista omin sanoin. Tällöin kertomuksessa on sekä tapahtumien kuvaus että lai-

naus Raamatusta. Näissä katkelmissa oli luonnollisesti useita erilaisia nimityksiä, 

joilla viittaavat Jeesukseen.  

Yllä olevien taulukoiden ulkopuolelle jäävät ne viittaukset, joissa käytetään 

pronomineja. Jeesukseen viitattiin usein pronominilla Hän, kun puhuttiin Jeesuk-

sen merkityksestä ja toiminnasta. Hän-pronominin käyttöä havainnollistaa seu-

raava katkelma: 

(31) Niin, Hän näyttää meille sen, mitä rakkaus on. Mieheksi vartuttuaan Hän opetti, 

että on autuaampaa antaa kuin ottaa. Hän näytti, että uusi mahdollisuus on anteek-

siantamuksessa, toisen ymmärtämisessä ja rakastamisessa. Hän ei koskaan asetta-

nut esikuvaksi ketään ihmistä tämän arvon tai aseman vuoksi. Sankariksi Hän 

osoitti köyhän lesken, joka häpeillen jätti viimeisen lanttinsa kolehtiin. Esikuvaksi 

Hän näytti meille myös halveksitun veronkantajan, joka jäi kirkon takaosaan ru-

koilemaan välttääkseen arvostelevia katseita. Hän keskeytti tärkeän tilaisuuden 

ottaakseen syliinsä pieniä lapsia ja siunasi heitä.
228

 

 

Seuraavaksi vertailen TV:n joulusaarnoissa havaittuja Jeesuksesta käytettyjä ni-

mityksiä aiemmissa saarnatutkimuksissa esiintyviin nimityksiin. Aiemmat tutki-

mukset edustavat yleistä homileettista tutkimusta, ja kyse ei ole joulusaarnoista. 

Siksi on tärkeätä selvittää, poikkeavatko joulusaarnojen nimitykset aiemmista 

käytännöistä – ja jos poikkeavat, niin millä tavoin.  

 

4.2.2 Joulusaarnojen nimitysten suhde aiempaan käytäntöön  

Joulusaarnojen nimityksiä Jeesuksesta on mielenkiintoista verrata Lempiäisen, 

Lampisen, Heikkilän ja Niemisen tutkimusten tuloksiin.
229

 Nieminen tosin listaa 

luokittelurungossaan Jeesuksen nimitykset yhdessä Jeesuksen toiminnan kuvaus-

ten kanssa
230

, joten hänen tuloksiaan ei pysty vertaamaan joulusaarnojen nimitys-

ten kanssa kuin yleisellä tasolla.  

                                                 
228

KTA N2005, A41:31−A42:38. 
229

 Lempiäinen 1981; Lampinen 1983; Heikkilä 1984; Nieminen 2001. 
230

 Nieminen 2001, 153. Niemisen luokitusrunko sisältää alaotsikon "Jeesus Kristus", jonka alla 

on 13 erilaista alaluokkaa. Näissä luokissa ovat nähdäkseni mukana sekä Jeesuksen nimitykset, 

että Jeesuksen toiminta: 1. pre-eksistenssi, 2. Jumala ja ihminen, 3. sikiäminen ja syntymä, 4. 

Jeesuksen elämä, 5. ristiinnaulitseminen, 6. käynti tuonelassa, 7. syntien sovitus, anteeksianto, 

armo, 8. ylösnousemus, taivaaseen astuminen, 9. lunastus, kuoleman voittaminen, 10. Kristus elää 

ja haluaa pelastaa, 11. Kristus on läsnä ja haluaa auttaa, 12. Kristus Isän oikealla puolella  ja 13. 

Kristuksen tulo (parusia). 
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Lempiäinen käytti oikeussaarnojen sisällön erittelyssä luokitusrunkoa, 

jonka esittelin luvussa 1.3. Pääotsikko "Jeesuksesta käytettävät nimitykset" si-

sältää seuraavat luokat: 1. Jeesus, 2. Kristus, Jeesus Kristus, 3. Herra, Herra Jee-

sus, Herra Jeesus Kristus, 4. Vapahtaja, 5. Opettaja, 6. Tuomari, 7. Jumalan 

Poika ja 8. Muu.
231

 Jeesuksen nimi esiintyi Lempiäisen tutkimissa sadassa saar-

nassa kaikkiaan 739 kertaa.
232

 Omassa tutkimuksessani Jeesukseen viitattiin suh-

teessa useammin, sillä 20 saarnassa nimityksiä oli yhteensä 356, joten oman ai-

neistoni keskiarvoksi tuli 17,8. Tämä on yli kaksi kertaa enemmän kuin Lempiäi-

sen oikeussaarnoissa, jotka olivat enimmäkseen 1800-luvulta.  Oikeussaarnojen 

keskiarvoksi muodostui noin 7,4.  

Yleisimpiä nimityksiä Lempiäisen tutkimuksessa ovat Jeesus, joka muo-

dosti 38,4 % kaikista Jeesuksen viittaavista nimityksistä, Kristus tai Jeesus Kris-

tus, joka muodosti 27,6 % kaikista nimityksistä, ja kolmantena Vapahtaja, joka 

muodosti 12,6 % nimityksistä. Jeesuksen nimitykset muodostivat 24,1 % kaikista 

kolmiyhteisen Jumalan nimityksistä. Kolminaisuuden ensimmäisen persoonan eli 

Jumalan nimitykset muodostivat niistä valtaosan eli 72,4 % ja kolmannen per-

soonan eli Pyhän Hengen nimitykset vain 3,5 %.
233

  Jeesusta tarkoittavien 

nimitysten ohella laskin Jumalan ja Pyhän Hengen nimityksiä TV-jumalanpalve-

lusten joulusaarnoissa, jotta voisin verrata niiden osuuksia Lempiäisen tuloksiin. 

Kolminaisuuden eri persoonien lukumäärät ja prosenttiosuudet on koottu tauluk-

koon 6. 

TAULUKKO 6.  Kolmiyhteisen Jumalan nimitykset joulusaarnoissa 1985–2009. 

Persoona Nimitykset Lukumäärä Prosenttiosuus 

1 Isä Jumala, Isä, Herra, Luoja 199 35 

2 Poika Jeesus (56 erilaista nimitystä) 356 63 

3 Pyhä Henki Pyhä Henki, Jumalan Henki, 

voiman henki, henki, Jumala 

10 2 

 Yhteensä 565 100 % 

 

Kuten taulukosta 6 näkyy, joulusaarnoissa kolminaisuuden ensimmäinen per-

soona muodosti 35 % kaikista kolminaisuuden nimityksistä. Kolminaisuuden toi-

sen persoonan eli Jeesuksen nimitykset muodostivat omassa tutkimusaineistos-

sani peräti 63 % kaikista Jumalan nimityksistä, ja Pyhän Hengen nimitykset vain 

2 %. Jeesuksen ja Jumalan nimitysten osuudet ovat mielestäni ymmärrettäviä, 

kun otetaan huomioon joulun evankeliumiteksti Jeesuksen syntymästä. 
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 Lempiäinen 1981, 246. 
232

 Lempiäinen 1981, 147. 
233

 Lempiäinen 1981, 146–147. 
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Heikkilä tarkasteli maailmansotien välisiä herännäissaarnoja käsittelevässä 

tutkimuksessaan myös Jeesuksen nimityksiä yleisnimellä "Jumalan 2. persoo-

nasta käytetyt nimitykset"
234

. Herännäissaarnojen nimitykset vastaavat muilta 

osin täysin Lempiäisen nimityksiä 1–7 yllä, mutta Heikkilän listassa on lisäksi 

nimitys 8. Ihmisen Poika; Lempiäisellä on vastaavassa kohdassa "Muu". Nimike 

Ihmisen Poika on sikäli mielenkiintoinen, että Heikkilän tutkimuksessa se esiintyi 

yhtensä 32 kertaa
235

. Sen sijaan tämän tutkimusaineiston joulusaarnoissa Ihmisen 

Poika mainittiin vain yhden kerran, vuonna 2003, kuten taulukosta 5 näkyy.  

Jumalan toisesta persoonasta käytetyistä nimityksistä yleisimpiä olivat 

Heikkilän mukaan Jeesus (vähintään 25–28 % saarnoista), Kristus (20–31 %, 

eniten Vartioviestejä-saarnoissa), sekä Herra tai Herra Jeesus (31–49 % saar-

noista, eniten Wilhelm Malmivaaran saarnoissa). Heikkilän 112 otossaarnassa 

Jeesuksen nimityksiä oli yhteensä 1448 kappaletta.
236

 Näin herännäissaarnojen 

Jeesus-nimitysten lukumäärän keskiarvoksi muodostuu 12,9.  Voidaan siis todeta, 

että maailmansotien välisissä herännäissaarnoissa 1900-luvulla Jeesukseen viitat-

tiin useammin kuin 1800-luvun oikeussaarnoissa, mutta ei kuitenkaan läheskään 

niin paljon kuin viime vuosikymmenten joulusaarnoissa vuosina 1985–2009.  

Olisi mielenkiintoista verrata TV:n joulusaarnojen Jeesus-viittauksia aiempien 

vuosisatojen joulusaarnoihin, mutta aiemmissa tutkimuksissa ei ole valitettavasti 

eritelty joulusaarnoja. Aineistot eivät ole sen vuoksi täysin vertailukelpoisia.  

Heikkilän tutkimuksessa nimitykset Opettaja ja Tuomari ovat harvinaisia, 

itse asiassa Tuomari mainitaan vain kerran.
237

 Molemmat mainitaan Lempiäisen 

luokitusrungossa yllä. Nimitys Mestari ei ollut Heikkilän taulukossa, mutta 

esiintyi kuitenkin yhdessä herättäjäjuhlasaarnassa. Satunnaisesti Jeesuksesta 

käytettiin myös nimitystä Hyvä Paimen.
238

 Tämän tutkimusaineiston joulusaar-

noissa Jeesukseen viittaava nimitys Opettaja mainitaan vain yhden kerran, ja ni-

mitystä Tuomari ei mainita lainkaan, mikä ei ole kovin yllättävää. Joulusaar-

noissa ei ole myöskään nimityksiä Mestari eikä Hyvä paimen. Sen sijaan Paimen 

ilman lisämääreitä mainitaan kylläkin yhden kerran vuoden 2007 saarnassa – to-

sin niin, että sen viittaussuhde Jeesukseen on hieman tulkinnanvarainen: 

                                                 
234

 Heikkilä 1984, 71–76. 
235

 Heikkilä 1984, 72. Ihmisen Poika oli varsin yleinen Vartioviestejä-saarnoissa, joissa se 

mainittiin kaikkiaan 27 kertaa.  
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 Heikkilä 1984, 72–75. 
237

 Heikkilä 1984, 72. 
238

 Heikkilä 1984, 72–75. Olen täydentänyt Jeesuksen nimityksiä Heikkilän taulukossa 15 liitteenä 

olevan luokitusrungon (Heikkilä 1984, 97) sisältämillä sanayhdistelmillä.  
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(32) Tai kun murheesi hetkellä, kun oli raskasta, valo löysi sinutkin. Kuinka siellä 

missä ei ollut elämän tarkoitusta, jossa oli niin kuin Paimen etsisi vain yhtäkin 

lammasta, jotta hän tietäisi olevansa joku, ja että hänen elämällään olisi merki-

tys.
239

 

 

Tutkimissani joulusaarnoissa kaikki Heikkilän ja Lempiäisen yleisimmät 

nimitykset olivat hyvin edustettuina, minkä lisäksi evankeliumista nousevat lapsi 

ja Jeesus-lapsi tulivat joulusaarnoissa esiin hyvin yleisesti. Kaikkiaan 93 % Lem-

piäisen aineiston saarnaajista mainitsi Jeesuksen. Jeesusta ei mainitse lainkaan 7 

% saarnaajista, mikä selittyy Lempiäisen mukaan sillä, että nämä oikeussaarnaa-

jat painottavat vanhatestamentillista jumalakuvaa.
240

 Niemisen radiosaarnojen 

aineistossa, johon sisältyi 114 radiosaarnaa kolmelta tarkastelujaksolta 1900-lu-

vulta, Jeesus Kristus, Jumalan ainoa Poika oli esillä kolmessa saarnassa nel-

jästä
241

. Aihe "Jeesus Kristus, sovittaja ja anteeksiantaja" sisältyi saarnoihin kol-

mella puhujalla neljästä jokaisella Niemisen tarkastelujaksolla.
242

 Omassa tutki-

musaineistossani Jeesukseen viitattiin tavalla tai toisella jokaisessa joulusaar-

nassa, ja nimikettä Jeesus käytti 13 saarnaajaa yhteensä 16 saarnaajasta (17 saar-

nassa 20:sta). Nimikkeen Jeesus Kristus mainitsi 5 saarnaajaa 16:sta (7 saarnassa 

20:sta). 
243

 

Lampinen
244

 ei tutkinut Jeesuksen nimityksiä erikseen muista sisällöistä. 

Kuten luvussa 1.3 totesin, Lampinen tarkasteli saarnan sisältöalueita sanojen kor-

relaatioihin perustuvan faktorianalyysin avulla. Jeesus tai häntä tarkoittava nimi 

mainittiin kuuden eri faktorin yhteydessä 13 faktorista. Lampisen faktorit eivät 

sovellu vertailukohteeksi joulusaarnojen sisällönanalyysille, mutta hänen mainit-

semansa nimitykset esiintyvät yleisesti myös tämän tutkimuksen aineistossa: ne 

ovat Kristus, Jeesus, Herra/herra ja Vapahtaja. Lampisen esimerkeissä on myös 

sanayhdistelmiä, esimerkiksi Herra Jeesus Kristus ja Herra Kristus.
 245

 Sana-

yhdistelmä Herra Kristus ei tullut esiin joulusaarnoissa, mutta Herra Jeesus 

Kristus kylläkin, kuten esimerkissä 33: 
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 KTA D2007, A43:18–A43:32. 
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 Lempiäinen 1981, 154. 
241

 Nieminen 2001, 127. Tässä on nähdäkseni jälleen kyse Jeesuksesta käytetystä nimikkeestä, 

jota Nieminen ei mainitse luokitusrungossaan. 
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 Nieminen 2001, 126. 
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 Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Niemisen tulosten kanssa, sillä Jeesus Kristus näyttää 

olevan Niemiselle jumalakuvan käsittelyn yhteydessä yleisnimike Jeesukselle. Vrt. Nieminen 

2001, 125–128. 
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 Lampinen 1983. 
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 Lampinen 1983, 94–140. 
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(33) Ensimmäinen kristillinen jumalanpalvelus oli Herran Jeesuksen Kristuksen synty-
mäyönä Betlehemin kedolla. Jumalanpalveluksen toimittivat taivaan joukot.246

4.2.3 Nimitysten muutos tutkimusjakson aikana

Seuraavaksi esittelen Jeesuksen viittaavien nimitysten vaihtelua omassa tutki-

musaineistossani. Tarkastelen vaihtelua ensin kokonaisuutena vuosina 1985–

2009. Sen jälkeen esittelen yleisimpien nimitysten käyttötiheyden muutosta tut-

kittavan ajanjakson aikana.

Kuvio 5 havainnollistaa nimitysten lukumäärän vaihtelua eri vuosina.  

KUVIO 5. Jeesukseen viittaavien nimitysten lukumäärät 1985–2009. 

Kuten kuviosta 5 näkyy, Jeesukseen viittaavien nimitysten määrät vaihtele-

vat 8 ja 30 välillä. Eniten Jeesuksen viittaavia nimityksiä on ollut saarnoissa vuo-

sina 1993 ja 2001. Tämä kertoo yksilöllisestä korostuksesta, sillä molempina 

vuosina jouluaamun TV-jumalanpalvelus lähetettiin Vaasan kirkosta ja saarnaa-

jana oli kirkkoherra Eino Perälä.  Muita saarnaajia, jotka ovat käyttäneet paljon 

Jeesukseen viittaavia nimityksiä, ovat kirkkoherra Timo Posti vuonna 2003 (28 

mainintaa), pastori Tapani Mäki-Panula vuonna 1987 (24 mainintaa) sekä kirk-

koherra Krister Koskela vuonna 2007 (24 mainintaa). 

Jeesuksen nimitysten lukumäärä ja raamatuntekstin käyttötapa näyttävät 

olevan yhteydessä keskenään. Esimerkiksi vuoden 1989 joulusaarna oli luonteel-

taan temaattinen ja kuvaili paljolti ulkopuolisen aineiston avulla vastoinkäymis-

ten kautta löytyvää uutta elämää, ihmettä ja enkeleitä. Tässä saarnassa mainittiin 

                                                
246 KTA N2006, A30:38–A30:55. Lampisen tulkinnasta poiketen sanayhdistelmä merkittiin tässä 
tutkimuksessa kahdeksi eri nimikkeeksi, Herra ja erikseen Jeesus Kristus, koska Herra on 
mahdollista tulkita myös Jeesusta Kristusta määrittäväksi substantiiviattribuutiksi.  
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Jeesus vain 2 kertaa. Jumala tuli kuitenkin esiin peräti 22 kertaa yleisellä tasolla, 

jolloin nimellä ei suoraan viitattu Jeesukseen. Muita ulkopuolista aineistoa käyt-

täviä joulusaarnoja olivat saarnat vuosina 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 

2005 ja 2006, 2008 ja 2009.247 Vuosia 1994, 1996 ja 2009 lukuun ottamatta näille 

saarnoille on tyypillistä Jeesukseen viittaavien nimikkeiden vähäisyys. 

Kuten kuviosta 5 näkyy, nimitysten määrät vaihtelevat vuositasolla paljon. 

Kuvion perusteella ei siis pysty tekemään johtopäätöksiä siitä, puhutaanko jou-

lusaarnassa Jeesuksesta 2000-luvulla enemmän vai vähemmän kuin aiempina 

vuosikymmeninä. Sen sijaan liitteenä 1 olevasta havaintomatriisista sekä taulu-

kosta 4 luvussa 4.2.1 voidaan päätellä, että yksittäisten nimitysten käyttö vaihte-

lee vuosikymmenien aikana jonkun verran. Jotta nimitysten tarkastelu olisi mah-

dollista eri ajanjaksoina, vuosien 1985–2009 nimityksistä koottiin summamuut-

tujat viiden vuoden sarjoihin, 1985–1991, 1992–1996, 2000–2005 sekä 2006–

2009. Summamuuttujien arvoksi merkittiin sen sisältämien nimitysten lukumäärät 

yhteensä ko. vuosina.  Näin saatiin liitteessä 2 oleva taulukko.  

Liitteen 2 matriisin pohjalta on luotu kuvio 6, jonka pohjalta on mahdollista 

vertailla nimitysten käyttöä eri ajanjaksoina. 

KUVIO 6. Jeesukseen viittaavien nimitysten lukumäärät 1985–2009. 

Kuviossa 6 näkyvät 14 yleisintä nimikettä sekä yksi uusi yhdistelmänimike248.

Viimeisenä nimikkeenä näkyvä avuton lapsi/vastasyntynyt on summamuuttujien 

                                                
247 Ks. taulukko 3 luvussa 4.1. 
248 Kuviossa 5 näkyvää yhdistelmänimikettä avuton lapsi/vastasyntynyt ei pidä sekoittaa 
taulukossa 5 näkyvään nimikkeeseen avuton lapsi, joka esiintyi aineistossa vain yhden kerran. 
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yhteydessä luotu yhdistelmänimike, joka sisältää kaikki pieneen ja avuttomaan 

lapseen viittaavat nimitykset. Näitä ovat pieni lapsi, vastasyntynyt lapsi, pieni 

avuton lapsi, vastasyntynyt poikalapsi, vastasyntynyt, poikalapsi, pieni avuton 

vastasyntynyt ja avuton lapsi. Yhdistelmänimikkeen ulkopuolelle jäivät lapsi-sa-

nan sisältävistä nimikkeistä Jeesus-lapsi, joulun lapsi, seimen lapsi, toivon lapsi, 

seimessä makaava lapsi, Kristus-lapsi ja ihmisen lapsi, koska näillä nimikkeillä 

korostetaan myös Jeesuksen muita puolia kuin avuttoman lapsen olemusta. 

Yhdistelmänimike luotiin, koska sisällönanalyysin yhteydessä näytti siltä, että 

viimeisten vuosien aikana Jeesukseen on viitattu useammin avutonta, vastasynty-

nyttä lasta tarkoittavin nimikkein. Kuvio 6 paljastaa, että näin todellakin on: 

avuton lapsi/vastasyntynyt -yhdistelmänimikkeen määrät nousevat koko tutki-

musjakson ajan.  

On mielenkiintoista tarkastella myös yhdistelmänimikkeen kontekstia eri 

ajanjaksoilla. Tutkimusjakson alussa Jeesuksen nimitys avuton lapsi tuli esiin, 

kun korostettiin Jumalan toimintaa. Samassa yhteydessä mainittiin luontevasti 

myös Jumalan poika
249

. 

(34) Kun me ihmiset työllä ja vaivalla yritämme järjestellä omaa ja toisten ihmisten 

elämää paremmaksi, niin ajatella mitä tekee Jumala silloin: Hän lähettää pienen 

avuttoman lapsen tänne ruhjottuun ja rikkirevittyyn maailmaan. Meidän ymmär-

ryksemme mukaan se oli aivan odottamaton veto, odottamaton vastaus. Kuitenkin 

jo vuosisatoja aikaisemmin ennustettu aikojen käänne tuli todeksi, Jumala lähetti 

poikansa maailmaan.
250

 

 

Tutkimusjakson viimeisen aikasarjan saarnoissa, joissa nimike avuton 

lapsi/vastasyntynyt esiintyi useammin, nimike korosti Jeesuksen roolia ihmisenä. 

Tekstissä myös todettiin, että Jeesus on täysin ihmisten, aikuisten armoilla.   

(35) Tuossako Jumala, maailman Vapahtaja, vastasyntynyt lapsi, joka on täysin aikuis-

ten armoilla. Vielä nyt hän saa olla vain lapsi, muiden joukossa, hänen itkunsa on 

vielä lapsen itkua kun tämä pyytää ruokaa tai huolenpitoa äidiltään.
251

 

 

Esimerkissä 35 maailman Vapahtaja yhdistyy nimityksen vastasyntynyt lapsi 

kanssa, syventäen näin kontrastia Jeesuksen kahden olemuksen, Jumalan ja ihmi-

sen, välillä.  

  Yhdistelmänimikkeen loppuosan muodostavan nimikkeen lapsi käyttö-

määrä näyttää olevan kasvussa 2000-luvulla, kahden viimeisen aikasarjan ajan. 
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 Silloin kun saarnassa käytetään possessiivimuotoa Hänen poikansa, ja Hän-pronominilla 

viitataan Jumalaan, olen kirjoittanut nimityksen havaintomatriisiin muodossa Jumalan Poika. 
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 KTA N1985, A41:21–A42:07. 
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 KTA N2005, A40:24–A40:47. 
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Se on jopa yleisin Jeesuksesta käytetty nimike viimeisen tarkastelujakson aikana.   

Sen sijaan nimikkeen Jeesus suosio on laskussa huippuvuosien 1992–1996 jäl-

keen. Samaan ajankohtaan sijoittuvat myös nimikkeiden Jeesus Kristus ja Herra 

yleisin käyttöjakso. Nimike Vapahtaja oli erityisen suosittu vuosina 1992–1996 

sekä 2000–2004, mutta viimeisen aikasarjan 2005–2009 aikana sen käyttö on 

laskenut hieman. Alla esimerkki nimikkeiden Vapahtaja ja Jeesus Kristus käy-

töstä ajanjaksolta 1992–1996: 

(36) Jumala antaa meille kaikille henkilökohtaisesti, henkilökohtaisesti omistettavaksi 

saman lahjan. Hänen lahjansa on meille syntynyt Vapahtajamme, Jeesus Kris-

tus.
252

  

 

Nimikkeen Vapahtaja käyttö on vähentynyt ehkä siksi, että päivän tekstistä teh-

tävät raamatunlainaukset ovat vähentyneet. Tämä näkyy luvun 4.1 taulukosta 3: 

vuonna 2006 ei ollut yhtään lainausta evankeliumista, ja vuosina 2005 ja 2007–

2009 oli jokaisena vuonna vain yksi lainaus
253

. 

 Viimeisen aikasarjan 2005–2009 aikana lapsi on noussut kaikkein ylei-

simmäksi nimikkeeksi, jonka jälkeen suosituimpia ovat Jeesus ja Vapahtaja. Sen 

jälkeen tulevat edellä käsitelty yhdistelmämuuttuja avuton lapsi/vastasyntynyt 

sekä ihminen. Mielenkiintoista kyllä, lapsi ja yhdistelmänimike lapsi/vastasyn-

tynyt sekä ihminen ovat kaikki luonteeltaan sellaisia, että ne korostavat Jeesuksen 

ihmisyyttä. Sen sijaan perinteisten kristilliset nimikkeiden, kuten Vapahtaja ja 

Jeesus Kristus, käyttö on vähentynyt selvästi. Erityisen kiinnostavia ovat nimik-

keet Herra, Kristus ja seimen lapsi, joita ei mainita viimeisen aikasarjan aikana 

kertaakaan. Näistä varsinkin Herra ja Kristus olivat erittäin yleisiä aiemmissa 

saarnatutkimuksissa, kuten nähtiin edellisen luvun vertailun yhteydessä. Tämä 

herättää kysymyksen, kertooko perinteiden kristillisten nimikkeiden vähentymi-

nen yhteiskunnan tai saarnan maallistumisesta. Tutkimusaineistomme on niin 

pieni, että tämän perusteella ei voi yleistää muutosta koko messusaarnaan, mutta 

ainakin TV-jumalanpalveluksen joulusaarnassa käytetään Jeesuksesta entistä 

enemmän yleisnimikkeitä perinteisten kristillisten nimikkeiden sijaan.  
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4.3 Syyllisyys, rakkaus ja elämän tarkoitus 

Seuraavaksi tarkastellaan, miten joulun kirkollinen sanoma on muuttunut tee-

moiltaan tutkimusjakson aikana. Tarkasteltavat teemat kuuluvat Lönnebon pe-

rusteemoihin, ja näkökulman valinta pohjautuu Huotarin ja Niemisen tutkimus-

tuloksiin. 

Lönnebon saarnanäkemyksistä kerrottiin luvussa 1.3. Silloin todettiin, että 

Johanneksen evankeliumin käsitteet valo ja elämä kattavat kaikki kirkon tavoit-

teet. Jokaisessa saarnassa pitää näkyä seitsemän perusteemaa, jotka sisältyvät 

näihin kahteen käsitteeseen, ja joihin ihmiset odottavat vastauksia: 1) elämän tar-

koitus, 2) syyllisyys, 3) yksinäisyys, 4) kuolema, 5) vapaus, 6) rakkaus ja 7) oi-

keudenmukaisuus.
254

 Olen tarkastellut teemoja tutkimusaineistoni saarnoissa. 

Kohtaa 3) eli yksinäisyyttä käsitellään luvussa 6 samalla kun tarkastellaan per-

heyhteisön kuvausta joulusaarnoissa.  Koska kaikkien näiden seitsemän teeman 

yksityiskohtainen tarkastelu ei ole tämän tutkimuksen laajuudessa mahdollista, 

rajaan muun kuvauksen kolmeen keskeiseen aiheeseen, joiden suhteen on Huota-

rin ja Niemisen mukaan tapahtunut muutosta. Ne ovat syyllisyys, rakkaus ja elä-

män tarkoitus. Seuraavassa esittelen näitä teemoja Huotarin ja Niemisen tutki-

mustulosten valossa ennen kuin analysoin niiden esiintymistä joulusaarnoissa 

Huotarin ja Niemisen tuloksia olen käsitellyt jo luvussa 1.3. Molempien 

tutkimusten tulokset pohjautuvat radiosaarnoihin. Huotarin radiosaarnojen ai-

neisto oli vuosilta 1982–1983, ja vertailukohtana olivat Suomalaisen saarnakirja 

3:n saarnat vuodelta 1961. Niemisen tutkimusjaksot olivat vuodet 1935−1939, 

vuodet 1965−1969 sekä vuodet 1995−1999. Huotari havaitsi, että 1980-luvulla 

usko anteeksiantavaan armolliseen ja rakastavaan Jumalan oli keskeisesti esillä. 

Jumala koettiin läheisempänä ja auttavampana kuin 1960-luvulla.
 255

 Uskosta 

sinänsä puhuttiin vielä enemmän 1960-luvulla. Syntien sovitus, lunastus ja an-

teeksiantamus olivat 1980-luvulla vähemmän esillä kuin 1960-luvulla, samoin 

pelastus ja parannuksen vaatimus. Taivas ja iankaikkinen elämä oli keskeinen 

aihe, sillä se mainittiin 59 % radiosaarnoista. Tärkeitä aiheita olivat myös kärsi-

mykset, armo ja rakkaus. Rakkaus-aiheesta Huotari erotti Jumalan rakkauden 

ihmiseen sekä lähimmäisenrakkauden. Näistä varsinkin jälkimmäisen osuus oli 

kasvanut peräti 15 % suhteessa 1960-lukuun.
 256
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Niemisen tulokset ovat samansuuntaisia kuin Huotarin. Niemisen aineis-

tossa kysymys synnistä ja syyllisyydestä Jumalan edessä tuli esiin yhä harvem-

min vuosisadan loppua lähestyttäessä. Niemisen aihe ”Usko ja uusi elämä” si-

sältää kaksi anteeksiantamukseen viittaavaa luokkaa: ”Kristuksen sovitus anteek-

siannon perustana” sekä ”anteeksiannon omistaminen omalle kohdalle”.
257

 

Mielestäni näiden luokkien erottelu toisistaan on käytännössä hieman hankalaa. 

Nieminen on kuitenkin pystynyt tekemään eron, sillä hänen mukaansa näistä en-

simmäinen esiintyi vuosikymmenen kuluessa yhä harvemmin (30-luvulla 40 % 

saarnoista, 60-luvulla 29 % prosenttia ja 90-luvulla 21 %), mutta jälkimmäinen 

esiintyi huomattavasti useammassa saarnassa (vastaavat prosenttiluvut ovat 60 %, 

43 % ja 50 %)
258

.  Ensimmäisessä näistä painopiste lienee Kristuksen ristinkuole-

massa ja jälkimmäisessä ihmisen pelastuksessa.  

Taivas ja iankaikkinen elämä on tärkeä aihe myös Niemisen tutkimusai-

neistossa, jossa iankaikkinen elämä mainitaan yhä useammin vuosisadan loppuun 

tultaessa: kun 1930-luvulla siitä puhuu vain joka kolmas saarnaaja, niin 1990-

luvulla iankaikkisen elämän mainitsee puolet saarnaajista.
259

 Huotarin havainto 

lähimmäisenrakkauden lisääntymisestä sai vahvistusta Niemisen tutkimuksesta. 

Niemisen tutkimusaineistossa saarnaajat kiinnittivät jatkuvasti enemmän huo-

miota aiheisiin ”huolenpito muista” ja ”kansainvälinen vastuu”. Näiden ohella 

myös muutamat muut yksilön arkielämään liittyvät asiat, kuten työelämän kysy-

mykset ja työttömyys, tulivat radiosaarnoissa voimakkaammin esille vuosituhan-

nen lopulla kuin tutkimusjakson alkupuolella. Elämän iloista puhui joka toinen 

saarnaaja.
 260

  

Miten syyllisyys, rakkaus ja elämän tarkoitus näkyvät joulusaarnoissa? 

Niemisen ja Huotarin tutkimustulosten perusteella hypoteesina on, että syyllisyys 

ja sovitus mainitaan tutkimusjakson loppupuolella harvemmin kuin sen alussa. 

Aiempien tutkimusten perusteella voi myös olettaa, että rakkaus on teemana li-

sääntymässä, erityisesti lähimmäisenrakkaus, ja elämän tarkoitus – sisältäen 

myös Huotarin ja Niemisen tarkasteleman aiheen iankaikkinen elämä – mainitaan 

2000-luvulla useammin kuin 1980-luvulla. 

Sisällönanalyysin tulosten mukaan vain osa oletuksista toteutuu joulusaar-

noissa. Tarkastelen ensin kolmen teeman kuvauksia joulusaarnoissa niin, että 
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kaikki teemojen sisältämät alaluokat on laskettu yhteen aikasarjoittain. Tulokset 

näkyvät kuviossa 7. 

KUVIO 7. Syyllisyyden, rakkauden ja elämän tarkoituksen kuvaukset joulusaarnoissa 
1985–2009. 

Kuten kuviosta 7 näkyy, suurimmat muutokset ovat tapahtuneet elämän tarkoi-

tuksen kuvaamisessa. Teema elämän tarkoitus ei ollut kovin keskeinen vielä en-

simmäisen tutkimusjakson aikana, mutta sen sijaan 2000-luvun alussa aiheesta 

puhuttiin peräti 35 kertaa. Tämä vahvistaa oletuksen, että 2000-luvulla elämän 

tarkoituksesta puhutaan enemmän kuin 1980-luvulla. Vuodesta 2005 alkaen elä-

män tarkoituksesta on kuitenkin puhuttu joulusaarnoissa noin puolet vähemmän 

kuin viiden edellisen vuoden aikana, ja vähemmän kuin 1990-luvun saarnoissa.  

Toisaalta elämän tarkoitus on kuitenkin edelleen esillä selkeästi enemmän kuin 

ajanjaksolla 1985–1991. 

Rakkaus on ollut saarnoissa tärkeä aihe koko tutkimusjakson ajan. Sen 

osuus verrattuna muihin teemoihin on vaihdellut niin, että se on näistä kolmesta 

teemasta yleisin sekä tutkimusjakson alussa vuosina 1985–1991 että lopussa vuo-

sina 2005–2009. Viimeisen aikasarjan aikana rakkaudesta on puhuttu lukumää-

räisesti vähemmän kuin aiempina vuosina, mutta kokonaisuuden kannalta sen 

merkitys on kuitenkin kasvanut suhteessa muihin teemoihin. Syyllisyyden ja so-

vituksen kuvaukset ovat pysyneet varsin niukkoina koko tutkimusjakson ajan, 

joten oletus teeman vähenemisestä ei saa tukea tästä tutkimuksesta. Toisaalta jos 
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tarkastellaan syyllisyyteen sisältyvään käsitteiden synti/syntinen mainintoja tut-

kimusaineistosta, saadaan tulokseksi, että synnistä puhutaan 2000-luvulla har-

vemmin kuin aiemmin. Syntiin liittyvien käsitteiden lukumäärät ovat kuviossa 8. 

KUVIO 8. Synti/syntinen joulusaarnoissa 1985–2009. 

Kuviosta 8 näkyy, että synti tai syntinen mainittiin miltei joka vuosi ennen vuotta 

2001, mutta 2000-luvulla sitä ei ole mainittu viidessä joulusaarnassa vuosilta 

2002–2006 lainkaan.  Erityisen paljon synti oli esillä vuoden 1995 saarnassa, 

josta on seuraava synnin käsitettä havainnollistava esimerkki: 

(37) Tämän aikakauden yksi sairaus on, ettei tunnisteta ja tunnusteta syntiä ja syylli-
syyttä niissä asioissa, joissa on tehty väärin. Kärjistäen voisi sanoa, että me halu-
amme mieluummin olla sairaita kuin syyllisiä. Jopa kirkollisessa kielenkäytössä 
joskus puhutaan virheistä tai erehdyksistä silloin, kun olisi rehellisempää puhua 
synnistä. Yritän havainnollistaa. Jos me vahingossa pudotamme tai kolhaisemme 
astian rikki, kysymys on virheestä, mutta jos me tahallamme rikomme jotain arvo-
kasta, silloin kysymys on synnistä. Kaunistelematta meidän on myönnettävä, että 
me aika usein ihan tahallamme uhmaamme Jumalaa ja olemme ilkeitä toisillem-
me.261

Seuraavaksi tarkastellaan mahdollisia painopisteiden muutoksia näiden tee-

mojen sisällä. Tarkemmat havainnot teemoista ovat liitteen 3 havaintomatriisissa, 

jossa ovat listattuna nämä kolme teemaa alaluokkineen jokaiselta vuodelta 1985–

2009. Alaluokat on luotu ja nimetty sitä mukaa kuin kuhunkin teemaan liittyviä 

aiheita on havaittu joulusaarnoissa, joten alaluokkien osalta on käytetty aineisto-

lähtöistä työskentelytapaa. Kuten kolmen valitun teeman yhteydessä (vrt. kuvio 7 

                                                
261 KTA N1995, A35:42–A36:48. 
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yllä), myös alaluokkien vertailua varten muodostettiin aikasarjoittain summa-

muuttujia, joita havainnollistetaan seuraavaksi pylväsdiagrammien avulla 

Syyllisyyteen ja sovitukseen liittyvät alaluokat näkyvät kuviossa 9.  

KUVIO 9. Syyllisyyden ja sovituksen kuvaukset joulusaarnoissa 1985–2009. 

Kuten edellä todettiin, syyllisyyteen ja sovitukseen liittyvien kuvausten määrät 

ovat varsin pieniä. Siksi tämän teeman alaluokkien vertailu ei ole mielekästä kuin 

yleisimpien alaluokkien osalta. Sovitusta korostavat alaluokat syntien anteek-

siantamus ja Jumala/Jeesus pelastaa ovat lisääntyneet erityisesti viimeisen aika-

sarjan aikana. Nämä alaluokat edustavat mahdollisesti Niemisen262 luokkaa 

”anteeksiannon omistaminen omalle kohdalle”, ja näiden lisääntyminen on lin-

jassa Niemisen havaintojen kanssa. Alaluokka Jeesuksen ristinkuolema on toden-

näköisesti samaa tyyppiä kuin Niemisen ”Kristuksen sovitus anteeksiannon pe-

rustana”. Havainnot joulusaarnoista eivät kuitenkaan tue sitä Niemisen tulosta, 

että Kristuksen sovitustyön korostus olisi vähentynyt koko ajan. Jeesuksen ristin-

kuoleman kuvaukset lisääntyivät joulusaarnoissa aina 2000-luvun puoliväliin asti, 

jonka jälkeen ristinkuolema mainittiin vain kerran, vuonna 2009. Alaluokka 

olemme tehneet syntiä esiintyi vain kahdessa keskimmäisessä aikasarjassa. Aiheet 

Jumala korjaa särkyneen, rikkomukset sekä syyllistely/syyttely näkyivät puoles-

taan ainoastaan ensimmäisessä aikasarjassa. Liitteen 3 avulla havaitaan, että 

käytännössä nämä eivät tulleet lainkaan esiin vuoden 1989 jälkeen. 

                                                
262 Nieminen 2001, 130–133, luokittelee syntiin ja syyllisyyteen liittyviä teemoja. 
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Joulusaarnoissa armo useimmiten liitettiin yhteen rakkaus-käsitteen kanssa, 

joten siksi ne on luokiteltu samaan kategoriaan, vaikka Huotari263 erotti sen 

omaksi aiheekseen. Luokittelu armosta rakkauden osa-alueena perustuu evanke-

lis-luterilaisen kirkon määrittelyyn, jonka mukaan armon evankeliumi tekee kris-

tityn osalliseksi Jumalan rakkaudesta ja kutsuu kristittyjä rakastamaan lähim-

mäisiään ja Jumalaa:  
Jumala armahtaa syntisen yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Tämä Jumalan 
pelastava armo perustuu Kristuksen lunastus- ja sovitustyöhön. Jumala jakaa ar-
moaan armonvälineissä eli sanassa ja sakramenteissa. Sanassa vastaanotetaan ar-
mon evankeliumi, joka lupaa Kristukseen turvautuville Jumalan lapsen aseman ja 
tekee hänet osalliseksi Jumalan rakkaudesta. Kaste tekee ihmisistä Jumalan lapsia 
ja ehtoollisessa vastaanotetaan itse Kristus leivän ja viinin muodossa.  

Luterilainen kirkko korostaa armon lahjaluonnetta. Kristitty on armahdettu synti-
nen, joka on kutsuttu armolliseen elämäntapaan rakastamaan lähimmäisiään niin 
kuin itseään ja Jumalaa yli kaiken. Rakastava elämäntapa ei ole armon ehto, vaan 
seuraus armon osallisuudesta.264

Rakkauden kuvaukset ovat siinä mielessä merkittäviä, että rakkaus tuli ta-

valla tai toisella esiin jokaisessa tutkimusjakson 20 saarnassa. Rakkauteen liitty-

vät alaluokat näkyvät kuviossa 10. 

KUVIO 10. Rakkauden kuvaukset joulusaarnoissa 1985–2009. 

                                                
263 Huotari 1987.  
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Aamenesta öylättiin, hakusana ‟armo‟, http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Armo.
Vaihtoehtoinen tulkinta olisi ollut luokitella armo syyllisyys-käsitteen alle, koska armo perustuu 
Kristuksen sovitustyöhön, joka puolestaan on syyllisyydelle ja synnille läheinen käsite, ks. 
Aamenesta öylättiin, hakusana „sovitus‟, http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Sovitus. 
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http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Ehtoollinen
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Joulusaarnoissa Jumalan armollisuus ei tullut sillä tavoin esiin kuin Huota-

rin aineistossa. Jumalan/Jeesuksen armon kuvausten määrä on joulusaarnoissa 

pudonnut alle puoleen ensimmäisen aikasarjan kuvauksista. Kokonaisuudessaan 

armo oli esillä 11 joulusaarnassa yhteensä 22 kertaa, joista peräti 9 kuvausta 

esiintyi vuoden 1990 saarnassa.  

Kuten edellä todettiin, Huotarin aineistossa 1980-luvulla rakastavaan Ju-

malan oli keskeisesti esillä, ja Jumala koettiin läheisempänä ja auttavampana kuin 

1960-luvulla.
 
 Joulusaarnoissa Jumala esiintyi myös rakastavana ja ihmisten lä-

helle tulevana. Jumalan rakkaus ihmiseen on yleisin alaluokka, ja aihe on hyvin 

esillä kaikissa aikasarjoissa. Viimeisen aikasarjan kuluessa inkarnaatiota, Juma-

lan ihmiseksi syntymistä, kuvaava alaluokka Jumala tuli ihmiseksi on noussut 

yleisimmäksi alaluokaksi. Nämä kaksi alaluokkaa liittyvätkin temaattisesti 

luontevasti yhteen. Seuraavissa esimerkeissä näkyvät nämä viimeisen aikasarjan 

kaksi yleisintä alaluokkaa. 

(38) Niin syvällinen ja tärkeä viesti tässä on kysymyksessä. Enkelten laulussa puhutaan 

uskosta ja rakkaudesta: uskosta Jumalaan, ihmisten keskinäisestä rakkaudesta ja 

Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan.
265

  

 

(39) Tavallisille ihmisille, keskellä heidän töitään ja arkea, tuotiin kaikkein suurin sa-

noma. Jumala tuli maailmaan ihmiseksi ja Vapahtajaksi.
 266

  

 

Sekä Huotarin että Niemisen aineistossa lähimmäisenrakkaus ja huolenpito 

muista korostuivat tutkimusjakson loppua kohden, mutta yllättäen joulusaarnoissa 

tämäntyyppinen painopisteen muutos ei tulekaan näkyviin. Lähimmäisenrakkaus 

on toki varsin yleinen alaluokka, jota kuvataan joulusaarnoissa yhteensä 12 kertaa 

10 eri saarnassa, mutta erityisesti viimeisen aikasarjan kuluessa sen osuus putoaa 

huomattavasti. Tämä herättää kysymyksen siitä, eivätkö saarnaajat koe tarvetta 

korostaa huolenpitoa muista samalla tavoin kuin 1990-luvulla ja 2000-luvun al-

kuvuosina. Vai koetaanko inkarnaatio eli Jumalan tulo ihmiseksi ja Jumalan rak-

kaus ihmisiä kohtaan vielä tärkeämmiksi aiheiksi kuin ihmisten välinen rakkaus? 

Toisaalta tämä saattaa merkitä myös sitä, että saarnaajat ovat entistä selkeämmin 

keskittyneet nimenomaan jouluevankeliumin sisältöön ja joulun kirkolliseen sa-

nomaan Jeesuksen syntymästä. 

Entä näkyykö joulusaarnoissa Huotarin ja Niemisen tulos siitä, että taivaan 

ja iankaikkisen elämän kuvaukset olivat lisääntyneet 1900-luvun lopussa suh-
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teessa aiempiin vuosikymmeniin? Niemisen aineistossa iankaikkisen elämän 

mainitsi 1990-luvulla puolet saarnaajista. Joulusaarnoissa vuosina 1985–2009 

iankaikkinen elämä oli esillä 10 saarnassa 20:stä, joten tässäkin aineistossa sen 

mainitsi puolet saarnaajista. Tutkimusjakson viimeisinä vuosina iankaikkinen 

elämä on noussut toiseksi yleisimmäksi aiheeksi, joka luonnehtii elämän tarkoi-

tusta. Aihe on ollut jonkun verran esillä aiemmissakin aikasarjoissa, kuten näkyy 

kuviosta 11, jossa ovat kaikki elämän tarkoitukseen liittyvät alaluokat.  

KUVIO 11. Elämän tarkoituksen kuvaukset joulusaarnoissa 1985–2009. 

Yleisin elämän tarkoitusta kuvaava alaluokka oli usko Jumalaan, jonka kuvaukset 

ovat kuitenkin vähentyneet dramaattisesti vuosien 2000–2004 jälkeen. Seuraa-

vassa esimerkki saarnasta, jossa usko Jumalaan tuli esiin viisi kertaa: 

(40) Usko Jumalaan ei synny itsestä käsin eikä omin voimin, mutta ajattelen, että se ei 
myöskään jää syntymättä omin vastusteluin tai järkisyin. ”Jumala sen meille lah-
joittaa. Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon”, laulamme nuorten vei-
sussa. Minusta ihmisestä käsin usko on luottamusta, jonka varassa pimeäkin päivä 
tulee siedettäväksi ja valoisa päivä säteileväksi.267

Seuraavaksi yleisin alaluokka oli toivo, joka nousi yleisimmäksi alaluokaksi vii-

meisen tarkastelujakson aikana. Toivolla tarkoitetaan joko iankaikkisen elämän 
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toivoa
268

 tai toivoa saada Jumalalta voimia selvitä erilaisista elämäntilanteista ja 

katastrofeista tässä maailmassa. Esimerkissä 41 on kyse lähinnä jälkimmäisestä: 

(41) Pyhän yön paimenet ovat meille esimerkkejä. He palasivat työhönsä kiittäen ja 

ylistäen Jumalaa. Tavalliset paimenet muistuttavat meitä tänäkin jouluna siitä, että 

jokainen saa pyytää taivaan valoa, toivoa, rauhaa elämäänsä.
269

  

 

Myös Jeesuksen kohtaaminen on tärkeä alaluokka, joka on ollut esillä joulusaar-

noissa vasta vuodesta 1993 lähtien, kuten näkyy liitteestä 3. Mielenkiintoinen on 

myös alaluokka ihmisen ja Jumalan välinen yhteys, joka on ollut esillä vain 1990-

luvun vaihteessa ja 2000-luvun alussa. Alaluokka liittyy läheisesti yhteen rakkau-

den kuvauksien kanssa, erityisesti rakkauden yleisimmän alaluokan Jumalan rak-

kaus ihmiseen. Seuraava esimerkki havainnollistaa tätä yhteyttä: 

(42) Me saimme sen elämänyhteyden ja sen rakkauden, jonka luulimme ikipäiviksi 

menettäneemme. Me pääsimme takaisin Isämme syliin ja sydämiimme. Ihmis-

kunta oli uudestaan saanut yhteyden Jumalaansa. Seimen lapsi, pieni avuton vas-

tasyntynyt, oli merkkinä tästä.
270

  

 

Yllä olevien kuvioiden sekä liitteen 3 havaintomatriisin perusteella voidaan 

todeta, että rakkauden kuvaukset ovat viimeisen tarkastelujakson aikana korostu-

neet suhteessa muihin teemoihin.  Rakkaus on sisältöelementti, joka tuli esiin 

kaikissa tutkimusaineiston joulusaarnoissa ja jonka määrä saarnoissa lisääntyi 

koko tutkimusjakson aikana. Kertomuksien merkitystä korostava Lyall on toden-

nut, että joulun evankeliumissa rakkauden muuttumaton tarve saavuttaa huipen-

nuksensa, kun Jumala, joka on rakkaus, saapuu ihmiseksi maailmaan, jotta antaisi 

ristinkuolemallaan ihmiselle ikuisen elämän. Tämä on kertomus, jonka merkitys 

on postmodernissa yhteiskunnassa entistä tärkeämpi. Moniarvoisessa, kertomuk-

sia täynnä olevassa ajassamme, ihmisten hyvinvointi saattaa olla jopa riippuvai-

nen siitä, miten keskeisen sijan Raamatun kertomus saa ihmisten sydämissä ja 

mielessä.
271

  

Rakkauden korostus painottuu nimenomaan Jumalan rakkauteen, ja yllät-

täen lähimmäisenrakkauden kuvaukset eivät kuitenkaan ole nousseet sillä tavoin 

esiin kuin aiempien tutkimusten mukaan olisi voinut olettaa. Elämän tarkoitus oli 

erityisesti esillä 2000-luvun alkuvuosina. Sen jälkeen elämän tarkoituksen ku-

vaukset ovat vähentyneet, mutta niitä on kuitenkin selkeästi enemmän kuin 1980-
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luvun lopussa ja 1990-luvun vaihteessa. Syyllisyyden ja sovituksen kuvaukset 

ovat sen sijaan mukana joulusaarnoissa tasaisesti koko tutkimusjakson ajan, 

vaikka yhä harvemmat saarnaajat puhuvat varsinaisesti synnistä.  

Joulusaarnoista tehtyjen havaintojen perusteella voidaan sanoa, että joulun 

kirkollinen sanoma on pysynyt vankasti esillä joulusaarnoissa eikä maallistumista 

ole siinä mielessä havaittavissa. Jouluevankeliumin sisältö on tullut jopa koros-

tuneesti esiin tutkimusjakson loppua kohden, sillä joulusaarnojen rakkauden ku-

vaukset ovat painottuneet erityisesti inkarnaatioon ja Jumalan rakkauteen ihmistä 

kohtaan. 
272

 Seuraavaksi joulusaarnojen sisällön tarkastelu jatkuu varsinaisen 

kirkollisen sanoman ulkopuolelle, jouluperinteen ja tunnelman kuvauksiin. Onko 

näiden suhteen tapahtunut muutosta tutkimusjakson aikana? 
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5 Joulun perinteet ja tunnelma 

5.1 Perinteet, tavat ja arvot  

Joulun perinteet ovat sikäli tärkeä aihe, että Niemelän ja Häkkisen mukaan joulu-

kirkkoon liittyy myös muita kuin kristillisiä perinteitä.
273

 Perinteet puolestaan 

sisältävät tapoja, rituaaleja ja symboleita. Perinteet luovat joululle ”oikean” tun-

nelman, jota kuvataan usein erilaisin adjektiivein sekä kuvien, äänien, tuoksujen 

ja mielikuvien avulla. Perinteet ja tunnelma tulivat esiin sisällönanalyysin yhtey-

dessä jo esimerkkisaarnojen kohdalla. Siksi kävin koko tutkimusaineiston läpi 

niin, että merkitsin ja luokittelin kaikki saarnoissa esiintyvät jouluperinteet, jou-

lun symbolit ja joulun tunnelman kuvaukset. Havainnot näkyvät kokonaisuudes-

saan liitteissä 5, 6 ja 7 olevissa matriiseissa. Tarkastelen perinteitä ja tunnelmaa 

niin, että aloitan joulun perinteistä, johon sisältyvät erityisesti joulunvieton tavat. 

Sen jälkeen käsittelen joulun symboleita ja joulun tunnelmaa.  

Jouluperinteet ja niiden merkitys näkyvät hyvin seuraavassa esimerkissä: 

(43) Yhdessä vietetyt joulut ovat mieluisassa muistissa. Muutenkin ajatuksemme mene-

vät menneisiin aikoihin, oman lapsuutemme jouluihin. Joulunvietossa oli omat 

järkkymättömät tapansa ja menonsa. Ja se juuri oli hauskaa, että ne sellaisina tut-

tuina ja kuitenkin joka kerta uusina palasivat. Siinä olivat salaperäiset joulun val-

mistelut, jotka pitivät lapsia niin hauskassa jännityksessä, ja kuusi, kynttilät, lahjat 

ja matka aamulla joulukirkkoon. Hyviä, turvallisia muistoja, joihin mielellämme 

palaamme ja joista ammennamme voimaa levottomaan elämäämme. 
274

 

 

Kuten luvussa 2.2 kerrottiin, perinteellä tarkoitetaan tapaa, joka on yleistynyt. 

Joulunvietto on jo sellaisenaan perinne, jonka juuret ulottuvat kauas historiaan. 

Joulua vietettiin Vapahtajan syntymäjuhlana ensimmäisen kerran vuonna 354 

Roomassa. Sitä ennen Rooman valtakuntaan kuuluvilla ja sen lähellä asuvilla 

kansoilla oli omia vuotuisia juhliaan. Roomalaisilla oli keskitalvella saturnaalia 

sekä uudenvuoden päivä, tammikuun ensimmäinen.
 275

 Kreikkalaiset puolestaan 

viettivät viinin ja maanviljelyksen jumalan Dionysoksen juhlaa tammikuun vii-

dentenä. Myös sivistyneen maailman pohjoispuolella, germaanien parissa, vietet-

tiin keskitalven juhlaa.
276

 Joulunvieton historiasta kerrottiin kolmessa eri saar-
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nassa.  Seuraavassa esimerkissä kerrotaan joulu-sanan historiasta muinaisten 

skandinaavien keskitalven juhlana: 

(44) Kyllähän se 7-vuotias kansakoulupoika oli tavallaan oikeassa, kun hän rehellisesti 

väitti, että joulun tärkein asia on joulupukki. Joulu ei suomen kielessä ole edes ni-

mellisesti kristillinen sana. Joulu-sana on peräisin muinaisskandinaavisesta hjul -

sanasta, joka tarkoittaa keskitalven pakanallista juhlaa. Tätä pimeyden ja valon 

taitekohtaan liittyvää juhlaa juhlittiin Pohjois-Euroopassa jo ennen kristinuskon 

tuloa.
277

  

 

Kristillisiä juhlia edeltävät juhlat tulevat esiin myös esimerkissä 45, joka sisältyy 

laajempaan kertomukseen joulunvieton historiasta: 

(45) Joskus on ihmetelty, oliko kirkko kaukaa viisas, joskus taas arvosteltu sen ove-

luutta, kun se otti käyttöönsä vanhoja pakanallisia juhlia ja antoi niille kristillisen 

sisällön.
278

 

 

Jouluperinteet sisältävät paljon erilaisia tapoja, symboleita ja rituaaleja.  

Nämä on määritelty luvussa 2.2. Joulun monille tavoille on tyypillistä, ettei nii-

den sisältöä juuri mietitä, vaan niitä noudatetaan perinteen vuoksi – siksi, koska 

niin on ”aina” tehty.
279

 Tyypillisiä joulutapoja ovat joululahjojen ostaminen ja 

valmistaminen, joulukorttien lähettäminen, joulusaunassa käyminen, jouluevan-

keliumin lukeminen, joulupukin vierailu, lahjojen jako, eläinten muistaminen, 

joulukirkossa käynti, jouluaterian nauttiminen ja hautausmaalla käynti.
280

 Myös 

perusteellista joulusiivousta on tehty jo 1800-luvulla, jolloin jouluvalmistelut si-

sälsivät jopa enemmän kuin nykyisin, kun kaikki tehtiin alusta asti itse.
281

 Koko 

joulu voidaan käsittää suureksi rituaaliksi, mutta myös joulunvieton osia voidaan 

nimittää rituaaleiksi.
282

 Toisaalta myös jouluruokien valmistamista ja niiden syö-

mistä voidaan pitää rituaaleina, joiden tekeminen on sinänsä itseisarvoista.
283

  

Joulusaarnoissa joulutavat esiintyivät tietyissä saarnoissa, joissa käsiteltiin 

usein laajemminkin joulun perinteitä, symboleita ja tunnelmaa. Joulutapojen ku-

vaukset on koottu liitteeseen 5. Joulutavoista puhuttiin kaikkiaan 12 saarnassa, 
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joista viidessä
284

 kerrottiin vain kerran yleisesti jouluvalmisteluista tai mainittiin 

vain joku yksittäinen joulunviettoon liittyvä perinne. Yhteensä mainintoja oli 48, 

joista puolet eli 12 mainintaa esiintyi vuoden 2006 saarnassa. Joulutapojen ku-

vausten määrä oli muina vuosina varsin pieni. On kuitenkin mielenkiintoista tar-

kastella, millaisia joulunviettotapoja joulusaarnoissa tuli esiin verrattuna niihin 

jouluperinteiden kuvauksiin, jotka näkyvät suomalaista joulunviettoa valottavissa 

teoksissa
285

. Suurin osa joulutavoista mainittiin seitsemässä saarnassa, vuosilta 

1987, 1991, 1995, 1996, 2001, 2006 ja 2008 kuten näkyy taulukosta 7. 

 TAULUKKO 7. Tapojen ja perinteiden kuvaukset joulusaarnoissa 1985–2009. 

 Joulutavat ja perinteet Yht. Vuodet, jolloin mainitaan 

1 jouluvalmistelut 7 1989, 1990, 1991, 2000, 2001, 

2006, 2008 
2 joulukirkossa käynti 6 1987, 1991, 2001, 2006 (2), 

2008 
3 lapsuuden joulut 5 1987, 1991 (2), 2001, 2006 
4 joulunvieton historia

286
 4 1987, 1996 (2), 2002 

5 joulurauhan julistus 4 1991, 1996 (2), 2006 
6 jouluateria 4 1991, 1995, 2001, 2006 
7 hautausmaalla käynti 3 1987, 1994, 2008 
8 joululaulujen laulaminen 3 2001, 2006, 2008 
9 hiljentyminen 2 1987, 2008 
10 joululahjojen ostaminen 2 1995, 2008 
11 joulu näytelmänä 1 1987 
12 eläinten muistaminen 1 1987 
13 joululahjojen avaaminen 1 1995 
14 joulukoristeiden laittaminen 1 2006 
15 siivous 1 2006 
16 ruuanlaitto 1 2006 
17 jouluevankeliumin lukemi-

nen 
1 2006 

18 jouluglögin juominen 1 2006 

 

Joulutavoista yleisimmin mainittuja olivat jouluvalmistelut yleisesti sekä 

joulukirkossa käyminen.  Lapsuuden jouluja muisteltiin neljässä saarnassa ja 

usein nämä kokemukset puettiin kertomuksen muotoon.  Lapsuuden jouluista 

kertoi jo tämän luvun alussa ollut esimerkki 43. Seuraavassa esimerkissä kuva-
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taan myös lapsuuden jouluvalmisteluita, joita verrataan saarnaajan nykyiseen jou-

luun.  

(46) Minun jouluni, se ei ole enää lapsuuden kodin joulua, kun laitettiin isän tekemät 

joulukoristeet esille, olkitaulut, tontut, tähdet, himmelit. Niitäkin on vielä jäljellä. 

Tehtiin niitä yhdessäkin olkipukkeja, kuumassa vedessä haudutettuja ruisolkia, 

punaista pumpulilankaa ja sakset. Tänään joulu on yksinkertaisempi ja hyvä niin. 

Siivousta vähemmän, ruuanlaittamista vähemmän, mutta perhe on edelleen kes-

keinen. Entä aikaa? Ikävä kyllä sitäkin, arvokasta, on vähemmän.
287

 

 

Joulunvieton historiaa valottavia kertomuksia oli joulusaarnoissa neljä, ku-

ten myös mainintoja joulurauhan julistuksen kuuntelemisesta ja jouluaterian 

syömisestä. Mielenkiintoisia olivat viittaukset kirkolliseen perinteeseen, joihin 

kuuluvat joulukirkossa käynnin lisäksi hautausmaalla käynti, joululaulujen lau-

laminen, hiljentyminen ja jouluevankeliumin lukeminen. Seuraavassa esimerkki, 

joissa puhutaan kristillisistä tavoista: 

(47) Miksi me vuoden pimeimpään aikaan runsain joukoin lähdemme yhä uudestaan 

laulamaan joululauluja, hiljentymään joulukirkkoihin ja hautausmaille. Tuttu jou-

lunevankeliumi antaa meille vastauksen.
288

  

 

 Jos verrataan taulukon 7 joulutapoja suomalaisiin joulutapoihin yleensä, havai-

taan, että listasta puuttuvat käytännössä vain joulukorttien lähettäminen, jou-

lusaunassa käyminen sekä joulupukin vierailu
289

.  Muilta osin joulusaarnojen 

kuvaus suomalaisesta joulunvietosta vastaa kirjallisuuden välittämää kuvaa. 

Jaakkola on tarkastellut joulua näytelmänä, johon kuuluvat puitteet, ilmai-

sukeinot, arvot, näytelmän ohjaajat ja näytelmän luonne. Puitteilla hän tarkoittaa 

kaikkia eri ympäristöjä, joissa joulunäytelmää vietetään, kuten kodit, kirkot, 

koulut ja hautausmaa sekä pikkujouluympäristöt. Joulukoristeet kuuluvat puittei-

den kulissijärjestelyihin. Ilmaisukeinot tarkoittavat joulutapoja, joihin kuuluvat 

joulun ohjelmallinen puoleen, ruokatalouteen ja koristeisiin. Arvot, näytelmän 

ohjaajat ja näytelmän luonne edustavat joulunäytelmän analyysiä.
290

 Myös yh-

dessä tutkimusaineiston joulusaarnassa joulua verrattiin näytelmään:  

(48) Martti Lutherin tuttu jouluvirsi Enkeli taivaan on kirjoitettu vuoropuheluksi. Jou-

lun näyttämöllä oli runsaasti ihmisiä: Maria, Joosef, paimenet ja tietäjät. Tälläkin 

hetkellä monella oman aikamme ihmisellä on osa tässä joulunäytelmässä. Nyt he 

astuvat keskellemme ja käyttävät juhlassamme puheenvuoron.
291
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Joulunäytelmä sisältää Jaakkolan mukaan hedonistisia, vitaalisia, esteetti-

siä, uskonnollisia sekä identiteettiä luovia ja vahvistavia arvoja. Näistä viimei-

simpiä tarkastellaan luvussa 6.1, sillä identiteettiä luovat ja vahvistavat arvot to-

teutuvat paljon yhdessä perheen kanssa. Hedonistisiin arvoihin kuuluvat mieli-

hyvään ja nautintoon liittyvät arvot – esimerkiksi alkoholijuomat sekä ruuat, lei-

vonnaiset ja makeiset toteuttavat todennäköisesti näitä arvoja. Vitaaliset arvot 

tarkoittavat terveydellisiä arvoja, joista erityisesti mielenterveysarvot korostuvat 

jouluna. Esteettiset arvot toteutuvat musiikin – joka edustaa samalla uskonnollisia 

arvoja – ohella joulukoristeissa, joita ovat myös himmelit, joulukuuset ja kukat. 

Uskonnollisia arvoja ja aineksia kuuluu jouluun paljon, sillä joulu on kirkollinen 

juhla, siitäkin huolimatta, että elämä on koko kristikunnassa sekularisoitunut, ja 

uskonto muodostaa vain yhden osan ihmisen elämässä. Jaakkolan joulukyselyyn 

vastanneista monet kävivät kirkossa, ja kotona luettiin evankeliumia, veisattiin 

virsiä ja kuunneltiin radiosta uskonnollisia ohjelmia. Jaakkolan mukaan uskon-

nollisten arvojen sisällyttäminen joulunviettoon tarkoittaa, että vastaajat tunnus-

tautuvat kerran vuodessa kristityiksi ja luterilaisiksi.
292

 Jaakkola jatkaa: ”Me ai-

van yksinkertaisesti menemme nyt kirkkoon osoittaaksemme itsellemme, per-

heellemme ja kanssaihmisillemme, että me haluamme elää jatkuvasti sellaisessa 

yhteiskunnassa, joka virallisesti uskoo näihin asioihin”.
293

  

 Esimerkin 48 saarnaaja jatkoi saarnaansa vertaamalla jouluevankeliumin 

henkilöitä nykypäivän ihmisiin. Esimerkki 49 kuvaa tämän päivän Joosefia ja 

joulutapoja: 

(49) Joulunäytelmässä hänellä on sivuosa, mutta meidän keskellämme Joosef elää mo-

nena. Hän on kirvesmies ja rakennustyöläinen, siirtotyöläinen ja pakolainen, asun-

noton ja koditon sekä lisäksi kasvatusisä. Keskuudessamme elävä kirvesmies pu-

huu halusta hiljentyä ja valmistua jouluun, halusta siirtää lapsuuden tavat omaan 

kotiinsa. Jouluna käydään hautausmaalla ja kirkossa, syödään ja ollaan suurella 

joukolla yhdessä sekä muistetaan eläimiä. Valtaosan todellisuutta, eikö totta?
294

  

 

Esimerkissä 49 on nähtävissä mielestäni hedonistisia (syöminen), vitaalisia (hil-

jentyminen) ja uskonnollisia (kirkossakäynti) sekä identiteettiä vahvistavia arvoja 

(käyminen hautausmaalla ja yhdessäolo ”suurella joukolla”). Jaakkola huomaut-

taa, että joulun arvomaailma on täysin erilainen kuin arkipäivisin. Joulua voidaan 

pitää jopa valtaisana pakorituaalina, jolloin ihmiset käyttäytyvät aivan toisin kuin 

normaalisti: pidetään yhteyttä perheeseen ja sukulaisiin, tuhlataan lahjoihin, lai-
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minlyödään tehokkuutta, käydään kirkossa ja osallistutaan hartauksiin, syödään 

paljon ja liikutaan vähän. Tällaisella pakorituaalilla on suuri mielenterveydellinen 

merkitys.
295

  

Joulutavat välittävät paljon sellaisia arvoja, jotka koetaan yhteisössä tär-

keiksi perinteen välittämisen kannalta. Siksi joulun tavat tulevat esiin myös jou-

lusaarnoissa, vaikka kirkollinen sanoma korostuu niissä toki huomattavasti 

enemmän. Joulutapojen kuvauksia oli kaikkiaan vain 48, kun taas pelkästään 

kolmesta kristillisestä teemasta – syyllisyys ja sovitus, rakkaus ja elämän tarkoi-

tus – löytyi yhteensä 205 mainintaa
296

.  

Perinteet sisältävät yhden tärkeän elementin, joka sisältää sekä esteettisiä 

että uskonnollisia arvoja, kuten jo edellä todettiinkin: musiikin. Kuten taulukosta 

7 näkyy, joululaulujen laulamisesta puhuttiin kolmessa joulusaarnassa, jotka oli-

vat kaikki 2000-luvulta. Musiikki esiintyi kuitenkin useammassa saarnassa lau-

lujen sanojen muodossa. Tutkimusaineistossa jouluvirsiä tai -lauluja lainattiin 

yhteensä kymmenessä joulusaarnassa
297

. Saarnoissa oli viittauksia ”Enkeli tai-

vaan” -virteen sekä lauluihin ”Taas kaikki kauniit muistot”, ”Taivaaseen jos tah-

dot”, ”Tulkoon joulu”, ”Näin sydämeeni joulun teen”, ”En etsi valtaa loistoa”, 

”Tulkaa kaikki nyt laulamaan” sekä ”On hanget korkeat nietokset”. Vuoden 2008 

saarnassa oli peräti neljä joululaulujen lainausta, joista alla on yksi esimerkki: 

 

(50) Tavallisille ihmisille, keskellä heidän töitään ja arkea, tuotiin kaikkein suurin sa-

noma. Jumala tuli maailmaan ihmiseksi ja Vapahtajaksi. Taivas ja maa kohtasivat, 

tai joululaulun sanoin: ”Nyt taivaat avautuu, laulaa kuoro enkelten. Tulkaa kaikki 

nyt laulamaan, on poika syntynyt maailmaan”.
298

 

 

Joululaulut toimivat myös tunnelman luojina. Tunnelman kuvauksia tarkastellaan 

luvussa 5.3, mutta sitä ennen kuvataan vielä symbolien käyttöä joulusaarnoissa. 

Erityisesti lapsuuden joulujen kuvauksiin liittyvät usein kiinteästi joulusymbolien 

kuvaukset, kuten näkyy esimerkissä 46. Seuraavaksi tarkastellaan, onko joulun 

symbolien yhteydessä tapahtunut muutosta tutkimusjakson aikana.  
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5.2 Joulun symbolit 

Joulun symboleilla on monilla kristillinen alkuperä, joten ne symboloivat uskon-

nollisia arvoja. Näitä ovat muun muassa joulukuusi, seimi, tähdet, kellot, ristit, 

enkelit sekä jouluiset seinätaulut.  Jotkut joulun koristeet liittyvät satumaailmaan, 

kuten tontut ja joulupukki, ja jotkut taas talveen, kuten koristelumiukot, pumpuli-

nauha ja joulukuusen keinolumi. Jouluna käytetään myös folkloristisia koristeita, 

jotka luovat mielikuvan talonpoikaisjoulusta. Näitä ovat esimerkiksi olkikoristeet, 

himmelit ja pukit sekä lastukoristeet.
299

  

Tässä tutkimuksessa symbolien tarkastelun yhteydessä ei käytetä Peircen 

erottelua ikoneihin, jotka muistuttavat kohdettaan, indekseihin, joilla on suora 

yhteys kohteeseensa, sekä symbolimerkkeihin, jotka eivät muistuta kohdettaan ja 

joista on vain erikseen sovittu, mitä ne edustavat
300

. Jaottelu ei ole joulun symbo-

lien kohdalla mielekäs, koska merkkiluokat menevät usein limittäin: joulun sym-

bolit nimittäin muistuttavat usein kohdettaan eli ovat Peircen mallin mukaan iko-

neita samalla kun ne kuitenkin edustavat myös jotain muuta. Tällaisia symboleita 

ovat esimerkiksi seimi, tähdet, risti ja keinolumi. Edellisen luvun esimerkissä 46 

näkyi useita joulusymboleita, sekä kristillisiä (tähdet), satumaailmaan liittyviä 

(tontut) että folkloristisia (olkitaulut, himmelit, ja olkipukit) symboleja.  

Joulun symboleita esiintyi joulusaarnoissa yhteensä 105. Kuten liitteestä 6 

näkyy, symboleita näkyi joulusaarnoissa melko tasaisesti. Poikkeuksen muodos-

tivat vuosien 2000 ja 2006 saarnat, joissa esiintyi huomattavasti enemmän sym-

boleita kuin muissa saarnoissa. Vuoden 2000 saarnassa symboleita näkyi yh-

teensä 14 kertaa, ja vuoden 2006 saarnassa 15 kertaa. Symbolit eivät kuitenkaan 

ole siis sillä tavoin keskittyneet vain muutamiin joulusaarnoihin kuin joulutapo-

jen kuvaukset, ja symboleita esiintyi kaikissa muissa paitsi vuoden 1994 jou-

lusaarnassa. Symboleita käytettiin havainnollistamassa perinteitä, mutta myös 

vahvistamassa uskonnollista sisältöä. Yleisimmät joulusaarnoissa esiintyvät sym-

bolit olivat lapsi, seimi, joululahja, lahja (usein merkityksessä ”Jumalan lahja”) 

ja joulun kuva Jeesus-lapsesta seimessä vanhempiensa Marian ja Joosefin kanssa. 

Näistä muut paitsi joululahja
301

 edustavat uskonnollisia symboleita.  

                                                 
299

 Jaakkola 1977, 293–294. 
300

 Fiske 1998, 69–70. 
301

 Lempiäinen kertoo, että joululahjojen esikuva on uudenvuoden lahjoissa, joita antiikin 

roomalaiset antoivat toisilleen. Joulupukki on alun perin ollut paholaisen vertauskuva. 

Kristinuskon kannalta joululahjoihin voi tosin nykyään suhtautua myönteisesti, mikäli lahjat 

kasvattavat anteliaisuutta, hyväntahtoisuutta ja keskinäistä avuliaisuutta. Lempiäinen 2000, 102–

107.   
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Seuraavassa esimerkissä puhutaan lapsesta ja seimestä joulun symboleina: 

(51) Toinen tämän hetken tietäjämme, hän on tuotesuunnittelija ja yritysjohtaja. Hä-

nelle joulun symbolit ovat seimi ja lapsi. Niiden perusviesti on yksinkertaisuus ja 

tulevaisuus. Joulun syntymäpaikka oli äärimmäisen karu paikka. Siitä puuttui 

kaikki suurellisuus, tärkeys ja kaupallisuus. Näin kertoo tietäjämme.
302

 

 

Myös enkelit esiintyivät joulusaarnoissa yleisesti, mikä on ymmärrettävää 

joulun evankeliumitekstin valossa. Enkeleistä puhuttiin jouluevankeliumin hen-

kilöinä, mutta myös ihmeellisinä ja todellisina ihmisen auttajina. Enkelit mainit-

tiin joulusaarnoissa sekä symbolisessa että konkreettisessa merkityksessä. Enkelit 

on vastaavasti luokiteltu eri tavoin riippuen siitä, esiintyvätkö ne jouluevanke-

liumin henkilöinä tai kuvina vai joulun ihmeen vahvistajina nykyajassa. Jälkim-

mäisessä merkityksessä enkeleitä kuvataan tarkemmin luvussa 5.3. Seuraavassa 

esimerkissä saarnaaja puhuu enkeleistä osana jouluevankeliumia havainnollista-

vaa kertomusta: 

(52) Betlehemin keto oli jouluyönä maan ja taivaan kohtaamisen näyttämö. Siellä koh-

taavat maan paimenet ja taivaan enkelit. Enkelit ylistävät Jumalaa, joka ei olekaan 

kaukana, vaan joka on tullut ihmisten maailmaan, paimenten maailmaan ja meidän 

maailmaamme.
303

  

 

Myös tähti mainittiin joulusaarnoissa usein, yhteensä 7 kertaa. Useimmiten täh-

dellä tarkoitettiin Betlehemin tähteä, mutta esimerkissä 53 tähti on selkeästi sym-

bolisessa merkityksessä: 

(53) Olen saattanut kulkea myös itseni ohi. Yksikään taivaan kirkas tähti ei pitkään 

aikaan ole valaissut tietäni, vaan sen on pimentänyt pelko kaiken loppumisesta ja 

menettämisestä – sen, minkä varaan olen rakentanut.
304

  

 

Seuraavaksi yleisin symboli oli risti, Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen 

sekä uskon symbolin. Tosin ristillä katsotaan olevan myös muita merkityksiä.
305

  

Esimerkissä 54 risti vahvistaa sanomaa Jeesuksen ristinkuolemasta ja ihmisille 

luvatusta iankaikkisesta elämästä. 

(54) Edessämme on risti. Jeesus kulki tien ristille, jakoi haavoittuneen ja hauraan ih-

miselämämme, jotta meillä olisi mahdollisuus nähdä taivaallisen Isämme kasvot 
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 KTA N1987, A41:15–A41:50. 
303

 KTA D2009, A32:49–A33:13. 
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 KTA N2000, A35:02–A35:26.   
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 Vuolio 1981, 174–178, kertoo ristin käytöstä joulukoristeena jo 1600-luvulla talon 

ulkopuolella. Ristien tarkoitus oli suojata joulun aikana vaanivilta vaaroilta. Sitä käytettiin myös 

taikapuuna, joka voimistaa hedelmällisyyttä. Myös lastusta valmistetun tuomaanristin väitetään 

kristillisestä symboliikastaan huolimatta olevan peräisin jo pakanalliselta ajalta, jolloin se on 

kuvannut aurinkoa. Nykyään tuomaanristi toimii Vuolion mukaan kansallisena koristeena, 

muistuttaen suomalaisia savupirteissä asuneiden esi-isien perinnöstä. 
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täällä ajassa ja kerran kirkkaudessa. Jouluna koemme aavistuksen ikuisuudesta, 

paratiisin elämän puun tuoksusta. Luotu on sovinnossa Luojansa kanssa.
306

  

 

Joulusymboleista joulupukki, piparkakut, olkitaulu, joulutonttu ja himmeli 

mainittiin ainoastaan yhden kerran. Joulupukki nimettiin seuraavassa, vuoden 

1996 saarnan aloituksena toimivassa kertomuksessa. Kuten seuraavasta esimer-

kistä näkyy, saarnaaja teki selväksi, että kyse ei ole kristillisestä symbolista: 

(55) Kansakoulun ensimmäisellä luokalla opettaja kysyi, mikä on joulun tärkein asia. 

Rehellisesti koulupoika vastasi senhetkisen parhaan tietonsa mukaan ”joulupukki”. 

Piinaavan hiljaisuuden jälkeen poika tajusi kauhuissaan, että oppitunti oli uskon-

totunti. Vastaus oli sekä väärä että lapsellinen.
307

 

 

Symbolien käytössä tapahtuneen muutoksen havainnoimiseksi symbolien 

määristä tehtiin summamuuttujat luvussa 4 kuvattuun tapaan, neljän aikasarjan 

osalta. Liitteen 6 matriisin pohjalta on mahdollista havaita, että symbolien käyttö 

on lisääntynyt tutkimusjakson kahden viimeisen aikasarjan aikana. Summamuut-

tujat todistavat, että tilanne on tosiaan näin: vuosina 1985–1991 symbolit mainit-

tiin joulusaarnoissa yhteensä 23 ja vuosina 1992–1996 yhteensä 11 kertaa. 

Seuraavassa aikasarjassa symbolien käyttö lisääntyi huomattavasti. Vuosina 

2000–2004 symboleita oli 36, ja vuosina 2005–2009 symboleita esiintyi 37 ker-

taa. Vaikka ottaisi huomioon vuosien 2000 ja 2006 lukumäärät, jotka nostavat 

kahden viimeisen aikasarjan summaa, muutos 1990-luvulta 2000-luvulle on silti 

merkittävä. 

Kun rajattiin tilaston ulkopuolelle ne symbolit, jotka esiintyivät joulusaar-

noissa vain yhden kerran tai vain yhdessä saarnassa, tulokseksi saatiin kuviossa 

12 näkyvät pylväsdiagrammit. Näiden avulla voidaan verrata yksittäisten symbo-

lien käytön vaihtelua eri tarkastelujaksoilla. Kuviosta 12 huomataan, että lapsi on 

noussut 2000-luvulla yleisimmäksi joulusaarnoissa käytetyksi symboliksi. Tämä 

sopii luontevasti yhteen sen luvussa 4.2 tehdyn havainnon kanssa, että Jeesuk-

sesta käytetään sanaa lapsi yhä enemmän tutkimusjakson loppua kohden. Seimi 

on ollut yleinen symboli kaikissa muissa aikasarjoissa, mutta puuttuu kokonaan 

vuosien 1992–1996 joulusaarnoista. 
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 KTA N2000, A44:12– A44:47. 
307

 KTA N1996, A28:17–A28:48. 
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KUVIO 12. Joulusymbolit joulusaarnoissa 1985–2009. 

Ajanjakso 1992–1996 on muutenkin varsin erilainen kuin muut aikasarjat, sillä 

sen ylivoimaisesti yleisin symboli on lahja, joka ei ole niin merkittävässä ase-

massa millään muulla tarkastelujaksolla. Seuraavat esimerkit havainnollistavat 

joululahjan ja lahjan eroa: 

(56) Jouluun kuuluu odotus, jouluun kuuluu täyttymys. Lapsilla päällimmäisin odotus 
kohdistuu käsin kosketeltaviin joululahjoihin, ja eivät ne aivan merkityksettömiä 
ole meille vanhemmillekaan.308

(57) Jumala antaa meille kaikille henkilökohtaisesti, henkilökohtaisesti omistettavaksi 
saman lahjan. Hänen lahjansa on meille syntynyt Vapahtajamme, Jeesus Kristus. 
Mutta ongelma on siinä, että tälle pyytämättä saadulle lahjalle eivät kaikki osaa, 
halua tai uskalla löytää käyttöä. Ja kuitenkin: jo vuosien lamapuheiden keskellä 
me tarvitsemme todellista oikeaa rohkeutta jaksaaksemme elää ja suunnitella elä-
mää eteenpäin.309

Tutkimusjakson lopussa erityisesti joulun kuvan, enkelien, tähden, ristin ja kynt-

tilöiden maininnat lisääntyivät joulusaarnoissa. Näistä viimeisin eli kynttilät mai-

nittiin joulusaarnoissa vasta 2000-luvulla ensimmäisen kerran. Muutoinkin sym-

bolien lukumäärät ja keskinäinen järjestys ovat vaihdelleet jonkun verran: Vielä 

2000-luvun alussa suosituimpia olivat lapsi, seimi, joululahja, lahja ja joulun 
                                                
308 KTA N1991, 36:53–37:13.
309 KTA N1995, A34:40–A35:22.
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kuva, mutta tarkastelujaksolla 2005–2009 suosituimpia symboleja lapsen jälkeen 

olivat seimi, joulun kuva, tähti ja lahja. 

Joulutapojen yhteydessä kerrottiin joululauluista yhtenä tunnelman luojana. 

Joulutunnelmaan kuuluu sekä muillekin juhlille tyypillisiä piirteitä, mutta myös 

aivan erityisiä tekijöitä. Seuraavaksi tarkastellaan, ovatko joulun tunnelman ku-

vaukset muuttuneet joulusaarnoissa vuosien 1985 ja 2009 välisenä aikana. 

 

5.3 Joulun tunnelma 

Joulun tunnelmaa kuvattiin TV:n joulusaarnoissa kahdella eri tavalla. Toisaalta 

joulusta haettiin tuttuja ja turvallisia piirteitä, joita myös lapsuuden joulun muis-

telemiset edustivat. Toisaalta taas kerrottiin joulusta ihmeenä, joka saattaa muut-

taa elämämme.  

Joululle on ominaista kiireinen ja kauan kestävä valmistelu, jota kuvattiin 

luvussa 5.1. Sitten, juhlan viimein koittaessa, valmistelua seuraa pysähtyminen ja 

kiireettömyys. Länsimaiselle kulttuurille on ominaista tahdin kiihtyminen, minkä 

ihmiset mieltävät ajan rientämisenä. Uskontotieteilijä Matti Kamppinen toteaa, 

että työ, vapaa-aika ja eläminen on nykyään aikataulutettu entistä tarkemmin, 

jolloin luppoaikoja on vähemmän.
310

 Erityisen hyvin ajankäytön haasteet näkyvät 

nykyisillä työmarkkinoilla, joita leimaa sitoutumattomuus, lyhytkestoisuus ja se, 

ettei tulevaisuutta pysty ennustamaan.
311

 Kiireen juuret ovat Kamppisen mielestä 

protestanttisessa perinteessä. Se opettaa, että aika, kuten muutkin käytössämme 

olevat voimavarat, pitää sijoittaa viisaasti ja tehokkaasti. Kun tämä protestantti-

nen eetos yhdistetään lisääntyvään teknologiaan ja kaikkialle ulottuvaan hinnoit-

teluun, kiire saa entistä paremman lisääntymisalustan.
312

 Juhlat, kuten joulu, an-

taa ihmiselle mahdollisuuden pysähtyä ja sitoutua hitaisiin prosesseihin, joiden 

lopputulos ei sinänsä ole tärkeä. Silloin voi myös miettiä oman elämänsä perus-

teita.
313

 Mielenkiintoista kyllä, esimerkiksi Huotarin aineistossa kiireestä puhut-

tiin 1980-luvulla paljon vähemmän kuin 1960-luvulla.
314

 Näkyykö tämä kiireen ja 

kiireettömyyden vastakohta-asettelu joulusaarnoissa? 
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 Kamppinen 2004, 58. 
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 Kamppinen 2004, 65.  
312

 Kamppinen 2004, 113–114. 
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 Kamppinen 2004, 119. Kamppinen tiivistää hauskasti: ”Imelletty perunalaatikko tai 

joulukinkku on monelle tapa matkustaa omaan henkiseen ytimeensä, jossa uupunut työläinen voi 

kasata itsensä syksyn kamikaze-ohjelman jälkeen.” 
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Huotari 1987, 44. 
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  Yllättävää kyllä, joulusaarnoissa kiire mainittiin vain neljä kertaa ja kii-

reettömyys vain kerran. Tämä kuvaa mahdollisesti sitä, että joulukirkossa arkisen 

hyörinän ja jouluvalmistelujen kiire on jo ohi, eikä sitä juuri haluta enää muis-

tella. Joulusaarnoissa esiintyi kaikkiaan 22 erilaista tunnelmaa kuvaavaa käsitettä, 

joita käytettiin yhteensä 191 kertaa.  Kaikki tunnelmaa luonnehtivat käsitteet 

saarnoissa vuosina 1985–2009 on kerätty matriisiin, joka on liitteessä 7. 

 Liitteen 7 matriisista havaitaan, että yleisin joulun tunnelmaa leimaava te-

kijä oli ihme. Toisaalta matriisista selviää, että ihme esiintyi peräti 24 kertaa yh-

dessä, vuoden 1989 saarnassa. Vuoden 1989 saarna poikkeaa tunnelmaltaan 

muutenkin huomattavasti muista saarnoista, sillä siinä myös enkelit mainittiin 11 

kertaa ihmettä vahvistavassa merkityksessä
315

, ja tunnelman kuvauksia oli peräti 

39.  Muita joulutunnelmaa erityisen runsaasti kuvaavia saarnoja ovat joulusaarnat 

vuosina 2000 ja 2001, mutta niissä joulutunnelman käsitteet ovat tasaisesti ja-

kautuneita, eikä liitteen 7 matriisissa ole vastaavia huippuja kuin vuonna 1989. 

Vuoden 1989 saarna siis vääristää vertailua, joten se jätetään väliaikaisesti pois 

tarkastelusta. Tällöin joulutunnelman tekijät asettuvat hieman toiseen järjestyk-

seen. Tulokseksi saadaan taulukko 8, jossa näkyvät kunkin käsitteen lukumäärä. 

 

TAULUKKO 8. Joulutunnelmaa kuvaavat käsitteet joulusaarnoissa (ilman vuotta 1989). 

 Käsite Lkm  Jeesuksen nimitykset Lkm 

1 rauha 28 13 ensimmäisen joulun tunnelma 3 
2 ihme 17 14 kiitollisuus 3 
3 ilo 17 15 lämpö 3 
4 valo 16 16 enkelit 2 
5 odotuksen täyttymys 12 17 levähtäminen, lepo 2 
6 rakkaus 9 18 hyvä mieli /tahto 2 
7 joulun odotus 8 19 turvallisuus 2 
8 juhla 8 20 joulutunnelman kiiltokuvamai-

suus 
1 

9 kaupallisuus 5 21 mystiikka 1 
10 kiire 4 22 kiireettömyys 1 
11 läheisyys 4 23 tietoyhteiskunnan häly 1 
12 aito joulutunnelma 3    

 

Taulukosta 8 näkyy, että tunnelmaa luonnehtiviin käsitteisiin liittyi joitakin vas-

takohtapareja, kuten edellä mainittu kiire–kiireettömyys. Muita vastakohtapareja 

olivat joulun odotus – odotuksen täyttymys sekä kaupallisuus–aito joulutunnelma. 

                                                 
315

 Tässä enkelit eivät siis esiinny symboleina, joita tarkasteltiin erikseen luvussa 5.2. Enkelit on 

siis luokiteltu kahteen ryhmään, 5.2 ja 5.3, niiden kontekstin ja tarkoituksen mukaan. 
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Aidon joulutunnelman vastakohtana voisivat olla myös joulutunnelman kiiltoku-

vamaisuus tai tietoyhteiskunnan häly. Tunnelmaa luonnehtivista käsitteistä suurin 

osa oli positiiviseksi miellettyjä käsitteitä: rauha/kiireettömyys, ilo, valo, odotuk-

sen täyttymys, rakkaus, juhla, läheisyys, aito joulutunnelma, kiitollisuus, lämpö, 

levähtäminen ja turvallisuus. Ihme voidaan myös luonnehtia positiiviseksi. Joulun 

onnellista tunnelmaa myös kritisoitiin, kuten näkyy esimerkistä 58: 

 

(58) Meillä on kuitenkin sisäinen tarve tehdä joulusta jotakin sellaista, joka niin kuin 

tyydyttää meidän tunteitamme. Ehkä jotain sellaista, jota joulu ei loppujen lopuksi 

olekaan. Me tahdomme jouluna ikään kuin kurkistaa kadotettuun paratiisiin, missä 

kaikki arkihuolet ovat tuntemattomia asioita. Joulusta toiseen tällainen pyrkimys 

meillä on. Kun me lähemmin ajattelemme todellisuutta, sitä maailmaa jossa me 

elämme, siitä puuttuu sanoisin kiiltokuvan kaltainen kauneus ja sadunomaisuus. 

Sillä mehän kuulemme päivittäin sanomia sodista, kuulemme sanomia pommi-is-

kuista, maanjäristyksistä, tulivuoren purkauksista, lento-onnettomuuksista.
316

  

 

Saarnaajan toteamus joulutunnelman kiiltokuvamaisuudesta saa vahvistusta 

joulutapojen tutkimuksesta. Myös Jaakkolan tutkimuksessa, jossa kyseltiin jou-

lunviettoa 280 vastaajalta
317

, muutama vastaaja oli vaistonnut joulun arvoasetel-

massa olleen jotain outoa. Suurinta osaa vastaajista tämä ei kuitenkaan vaikutta-

nut häiritsevän.
318

 Ennen kuin tarkastelen tunnelmaa kuvaavien käsitteiden muu-

tosta joulusaarnoissa, havainnollistan käsitteitä muutamin esimerkein. 

Kuten taulukosta 8 nähdään, ilman vuoden 1989 saarnaa ylivoimaisesti 

yleisin joulutunnelmaa luonnehtiva tekijä oli rauha. Joulun rauha mainittiin 10 

saarnassa yhteensä 28 kertaa. Joulusaarnoissa tehtiin selväksi, mistä joulun rauha 

on peräisin: Jeesuksen syntymästä, jonka vuoksi kristityillä on rauha Jumalan 

kanssa. Tämä näkyy esimerkissä 59: 

(59) Silloin ensimmäisenä jouluyönä enkelit toivottivat rauhaa maan päällä oleville. 

Jeesus oli syntynyt rauhan lähteeksi. Hänen ansioistaan meillä nyt on rauha Juma-

lan kanssa ja Hän on luvannut meille myös oman rauhansa. Hän on itse meidän 

rauhamme. Käytännössä joulu tuntuu tosi joululta vasta sitten kun se tuo rauhan 

ihmisten välille. Kristuksen seuraajat on kutsuttu elämään rauhassa kaikkien 

kanssa. Jos sydämessämme vallitsee Kristuksen rauha, pyrimme rakentamaan rau-

haa tähän maailmaan.
319

 

 

Rauhan jälkeen tiheimmin mainittuja tunnelman käsitteitä olivat ihme, ilo, valo ja 

odotuksen täyttymys. Esimerkit 60 ja 61 havainnollistavat iloa ja valoa: 
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 KTA N1985, A36:19–A37:31.   
317

 Jaakkola 1977, 22–23. Tutkimukseen osallistui 60 ruotsinkielistä, 110 suomenkielistä, 80 

kontaktiryhmäläistä (suomenkieliset, jotka ovat tekemisissä ruotsinkielisten kanssa) sekä 30 

kaksikielistä.  
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 Jaakkola 1977, 312–315. 
319

 KTA N1990, A30:31–A31:24. 



 90 

(60) Oikean jouluilon suuruus on siinä, että se jää jäljelle, kun juhla on mennyt, suoja-

ten ja siunaten elämää.
320

 

 

(61) Marian sylissä lepäävä Jeesus-lapsi loistaa valoa tänään jokaiselle meistäkin. Tau-

lun syvällinen hartaus ja rauha puhuttelee. Tuo joulun rauha haluaa koskettaa jo-

kaista meistä. Se vie meidät elämän suurimman totuuden eteen: ”Teille on synty-

nyt Vapahtaja.”
321

  

 

Joulun odotus, juhla ja rakkaus olivat keskenään yhtä yleisiä; ne saivat 

kaikki yhdeksän mainintaa joulusaarnoissa, jos vuoden 1989 saarna otetaan myös 

huomioon.  Joulun odotus ja täyttymys näkyvät seuraavassa esimerkissä: 

(62) Samantapainen järjestys on toistunut myöhemmin omassa perheessäni. Tietenkin 

papin joulu on aina hieman erilainen, siihen kuuluu oma lisäohjelmansa, mutta 

samanlainen joulun odotus ja joulun täyttymys on taas perheessämme koettu. 

Kaikkein vahvimmin sen on varmasti kokenut perheemme 12-vuotias kuopus. Ja 

saman odotuksen ja täyttymyksen lapset ovat kokeneet lukemattomissa perheissä, 

niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa.
322

  

 

Kiire ja kaupallisuus mainittiin kyllä saarnoissa, mutta ne eivät erityisesti 

korostuneet. Tosin kiire mainittiin kolme kertaa 2000-luvun saarnoissa ja vain 

kerran sitä aiemmin, vuonna 1990. Kaupallisuuden maininnat jakautuivat melko 

tasaisesti koko tutkimusjaksolle. Arkisen aherruksen ja aidon joulutunnelman 

välinen vastakohtaisuus tuli esille esimerkiksi saarnassa vuodelta 1987: 

(63) Kolmivuorotyöläiset ovat korostetusti tunteneet, että joulu on kotijuhla: ”Varsin-

kin jouluaattona on haikea tunne lähteä perheen joulunvietosta. Myös kotiin jää-

vien joulunvietosta puuttuu silloin jotain. Työssä arkirutiinien keskellä on vaikea 

tavoittaa aito joulutunnelma.
323

 

 

Esimerkissä 63 korostuu myös se, että joulu mielletään perheen juhlaksi. Perheen 

merkitystä kuvaillaan tarkemmin luvussa 6.  

Joulun tunnelmalle on ominaista usko ihmeisiin. Joulunviettoon sisältyy siis 

myös maaginen elementti, joka lapsille on usein uskoa joulupukkiin. Jaakkolan 

tutkimusaineiston perheiden lapsista suurin osa oli aiemmin uskonut tai uskoi 

edelleen joulupukkiin.
324

 Joulusaarnoissa ei luonnollisesti puhuttu uskosta joulu-

pukkiin, mutta uskosta Jumalan ihmeisiin kylläkin. Aikuisille joulussa on myös 

salattu puolensa, jonka äärelle kristitty voi päästä: mystinen yhteys salattuun Ju-

malaan. Evankelis-luterilaisen kirkon sanastossa mystiikka määritellään näin:  
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Mystiikka tulee kreikan sanasta mystikos, salainen. Kristillinen mystiikka on sy-

vällistä rukousta ja mietiskelyä, jossa pyritään suoraan yhteyteen (lat. unio) 

Jumalan kanssa.
325

 

 

Joulun mystinen puoli tuli esiin vuoden 1990 joulusaarnassa: 

(64) Joulussa on siis kaksi puolta. Joulun mystinen salattu puoli avautuu uskon suh-

teessa Jumalaan. Se ei avaudu järjelle vaan se avautuu sille sydämelle, jota Juma-

lan Henki pääsee koskettamaan.
326

 

 

Koko joulu Jeesuksen syntymäpäivänä nähtiin Jumalan ihmeenä, ihmisille an-

nettuna lahjana. Kuten edellä jo todettiin, ihme oli esillä erityisesti saarnassa vuo-

delta 1989, mutta jopa ilman tätä saarnaa se oli toiseksi yleisin joulun tunnelman 

tekijöistä. Seuraavassa katkelmassa saarnaaja kuvasi joulun ihmettä havainnolli-

sesti, mutta tapahtuman ylimaallisuutta korostaen: 

(65) Joulun sisältö on ihme. Ihmeellä on vain se taipumus, että siitä ei helpostikaan 

löydy kosketuskohtaa omaan elämään. Ihmeen voi sivuuttaa ihmeenä ja jatkaa 

matkaa. Vähän samaan tapaan kuin joulusadut tontuista ja keijuista elävät vain 

jouluna. Minua askarruttava ihme on se, että taivas koskettaa maata Jeesuksen 

syntymän myötä. Jouluyö on niin täynnä ylimaallista kirkkautta, että ihminen voi 

vain harvoin jos koskaan sellaista kohdata. On kuin Jumala olisi pitkän hiljaisuu-

den jälkeen ratkennut puhumaan ylenpalttisesti rakkaudellaan.
327

 

 

Ihmettä korostivat enkelit, joiden kerrottiin olevan läsnä myös nykyajassa. Vuo-

den 1989 saarnassa enkelit eivät olleet ainoastaan jouluevankeliumin tapahtuma-

paikoilla, vaan myös puhujan ja kuulijan elämässä, Jumalan lähettäminä ihmisen 

muotoisina auttajina: 

(66) Jonkin kerran elämässäni tielleni on lähetetty enkeli niin, että olen tunnistanut hä-

net enkeliksi. Ei enkeli ole ollut siivellinen eikä hänessä ole ollut muutakaan yli-

maallista, lihaa ja verta hän on ollut niin kuin itsekin olen. Enkeli on ollut ihmi-

nen, joka on osunut olemaan paikalla oikeaan aikaan, vähän kuin paimenet joulu-

yönä.
328

 

 

Joulun ihmettä kuvattiin myös erilaisin kertomuksin, jotka edustivat erilaisia 

kertomustyyppejä. Kertomukset havainnollistivat jouluevankeliumia, Jumalan 

tuloa ihmiseksi, tuttavalle sattunutta tapausta tai muuta kirjallista lähdettä.
329

 Yksi 

mielenkiintoisimmista oli legenda joulun ihmeestä, jonka saarnaaja kertoi elävästi 

TV:n joulusaarnassa vuonna 2009: 
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(67) Selma Lagerlöf kuvaa Jouluruusun legendassa kahta erilaista ihmistyyppiä suh-

teessa ihmisiin. Lagerlög toistaa vanhaa tarinaa, jonka mukaan Ruotsin rajaseu-

dulla, tiettömien teiden takana sijaitsevassa metsässä talven valta murtuu joulu-

yönä. Talven keskelle tulvahtaa muutamassa hetkessä kesä kaikessa kukoistukses-

saan, tuoksuineen, kasveineen, lintuineen. Erään luostarin ennakkoluuloton ja ute-

lias apotti lähti tarinan mukaan ottamaan selvää, pitikö tuo legenda paikkansa. Hän 

pyysi mukaansa uskollisen palvelijansa, joka oli kuitenkin luonteeltaan hyvin va-

rautunut. Palvelija oli suhteellisen varma siitä, että kyseessä oli huijaus tai paho-

laisen juoni. Matka erämaahan kesti monta päivää. Lopulta, jouluyönä, matkaajat 

ohjattiin pimeään talviseen metsään odottamaan. Äkkiä alkaa tapahtua, sillä met-

sään puhkeaa kevät ja kesä huikealla sykkeellä. Pian ilma on täynnä siritystä ja li-

verrystä, tuoksuja ja elämää. Matkaajat katsovat kaikkea lumoutuneina, apotti rie-

musta hihkuen ja ylistäen Jumalaa siitä, että pääsee nyt omin silmin katsomaan 

tätä pyörryttävää näytöstä. Seuralainen sen sijaan tuijottaa tuota hämmästyttävää 

näytelmää ahdistuneena ja kauhuissaan. ”Näin ei voi tapahtua”, hän toistaa itsek-

seen, ”tämän täytyy olla paholaisen juoni”. Lopulta seuralainen alkaa huutaa ja 

huitoa pois lintuja, jotka tulevat liian lähelle. Siinä silmänräpäyksessä riemullinen 

näytös pysähtyy ja lumous purkautuu; kesä pakenee ja jäinen talvi palaa met-

sään.
330

 

 

Miten joulun tunnelman kuvaukset ovat muuttuneet tutkimusjakson aikana? 

Muutoksen tarkastelua varten tunnelmaa luonnehtivista käsitteistä luotiin sum-

mamuuttujat aikasarjoittain. Ensimmäiseen aikasarjaan 1985–1991 otettiin mu-

kaan myös vuoden 1989 saarna, koska haluttiin tarkastella tunnelman käsitteitä 

kokonaisuutena. Joulusaarnan 1989 erityinen luonne, ihmeen ja enkelien suuri 

lukumäärä, pitää luonnollisesti ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa. Kun tar-

kastellaan graafisesti yhdeksää yleisintä tunnelman käsitettä, tuloksista saadaan 

kuvio 13. 

Kuviosta 13 näkyvät selkeästi ihmeen ja enkelien suuri painoarvo ensim-

mäisessä aikasarjassa, mikä selittyy nimenomaan 1989 joulusaarnalla. Ihme oli 

toki hyvin merkittävä tekijä myös 2000-luvun joulusaarnoissa, ja viimeisen aika-

sarjan kuluessa vuosina 2005–2009 se oli toiseksi yleisin. Myös valon ja rakkau-

den käsitteiden lisääntyminen viimeisellä tarkastelujaksolla oli merkittävä muutos 

verrattuna aiempaan. Valo oli viimeisen aikasarjan jopa yleisin tunnelmaa luon-

nehtiva käsite. Rakkaus tunnelman luojana sopii hyvin yhteen rakkauden lisään-

tyvään korostamiseen myös kirkollisessa sanomassa, jota kuvattiin luvussa 5.3. 

Liitteestä 7 on mahdollista tarkistaa, että rakkaudelle läheiset käsitteet lämpö ja 

läheisyys mainittiin ainoastaan 2000-luvun joulusaarnoissa.  Tämäkin seikka 

nostaa rakkauden painoarvoa tunnelman luojana. 
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KUVIO 13. Tunnelmaa kuvaavat käsitteet joulusaarnoissa 1985–2009. 

Kuvion 13 perusteella on helppo havaita myös se, että rauha oli huomattavan 

usein esillä ennen vuotta 2005, mutta sen jälkeen se mainittiin vain kaksi kertaa. 

Joulun ilo on ollut esillä erityisesti 2000-luvulla eli kahden viimeisen aikasarjan 

ajan. Joulun odotusta ja odotuksen täyttymystä, jotka ovat muutoin melko yleisiä, 

ei mainittu viimeisimmän tarkastelujakson aikana lainkaan. 

Joulun tunnelmaa luonnehtivat käsitteet ovat siis muuttuneet jonkun verran 

tutkimusjakson aikana. Entä onko joulun todellinen tunnelma muuttunut, jos tar-

kastellaan sitä joulusaarnojen sisällöistä? Saarnaajilla näytti olevan se käsitys, 

että joulun tunnelma oli aidompi lapsuuden joulujen aikana. Tämä näkyy useista 

luvun 5.1 joulutapoja kuvaavista esimerkeistä sekä tämän luvun esimerkistä 62, 

joka havainnollisti joulun odotuksen täyttymystä. 

Lapsuuden joulutunnelman kaipuu näyttää olevan yleinen tuntemus, joka ei 

niinkään heijasta joulun muutosta. Myös Jaakkola kirjoittaa, että hänen tutkimus-

aineistossaan useimmat vastanneet halusivat tavoittaa sen tunnelman, joka oli 

heidän lapsuudessaan. Tämä kertoi ihmisen roolin muutoksesta: aikuisena ja var-

sinkin lasten myötä, vanhemman roolissa, ihminen muuttuu oman joulunäytel-

mänsä ohjaajaksi. Tällöin joulun koetaan muuttuneen, ja monet valittivat joulun 

kaupallistuneen ja menettäneen tunnelmansa. Lapset kokevat kuitenkin joulun 

edelleen yhtä ihmeellisenä kuin hänen vanhempansa omana aikanaan. Kyse on 

siis iän ja kehityksen aikaansaamasta muutoksesta, ei niinkään ajallisesta muu-
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toksesta. Aikuiset eivät vain pääse enää sisälle joulunäytelmään, sen prinssiksi tai 

prinsessaksi, jonka ympärillä kaikki tapahtuu.
331

 Toisaalta ihmeen suuri paino-

arvo tunnelman käsitteenä vuosien 1985–2009 joulusaarnoissa näyttäisi todista-

van juuri päinvastaista kuin mistä Jaakkola kirjoittaa: Joulun ihme oli läsnä jou-

lusaarnoissa myös 2000-luvun kiireisessä aikuisten maailmassa eikä pelkästään 

lasten joulunvieton kuvauksissa. 

Joulun vietto, varsinkin uskonnollisena juhlana, sisältää rauhaa, joka jou-

lusaarnojen mukaan tulee suoraan taivaan Jumalalta. Rauhan lisäksi rakkaus on 

merkittävä tunnelman luoja, jonka painoarvo on lisääntynyt saarnoissa. Rakkau-

den sekä lämmön, läheisyyden ja ilon käsitteet liittyivät joulusaarnoissa usein 

yhteen perheyhteisön kuvauksien kanssa. Tätä havainnollistetaan seuraavassa 

luvussa, jossa tarkastellaan tutkimusaineiston heijastamaa ihmisen roolia oman 

perheensä jäsenenä, kuten myös Jumalan perheen jäsenenä. 
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6 Joulu perheen juhlana 

6.1 Perhe vs. yksinäisyys 

Yhteisö on tärkeä osa ihmisen elämää. Johdannossa mainitsin Niemelän ajatuksen 

siitä, miten jouluun sisältyy perheyhteisöä yhdistäviä ja vahvistavia tekijöitä
332

. 

Toisaalta myös Lönnebo kuvaa sitä, miten saarnan pitäisi olla homiliaa sen alku-

peräisessä merkityksessä. Kreikan sana homilein tarkoittaa "olla yhdessä".
333

 

Myös saarnoissa joulu koetaan perhejuhlaksi. Tämä tulee selkeästi esiin seuraa-

vassa esimerkissä: 

(68) Meillä on myös kanssamatkaajia, perheenjäseniä, läheisiä ja työtovereita. Yhdessä 

on helpompi tehdä matkaa. Sen tähden jouluna lähdemme liikkeelle ja matkus-

tamme omaistemme luo. Kaipaamme perheen ja läheisten yhteyteen. Joulu on yh-

teyden juhlaa. Yksin olevat palaavat muistoissaan aikaan jolloin perhe oli ympä-

rillä.
334

 

 

Seuraavaksi kerrotaan ensin lyhyesti perhejoulun historiaa. Sen jälkeen tarkas-

tellaan, miten perheen ja yksinäisyyden kuvaukset joulusaarnoissa ovat muuttu-

neet tutkimusjakson aikana. 

Kuten luvun 5.3 esimerkeistä 62 ja 63 sekä yllä olevasta esimerkistä 68 nä-

kyy, TV:n joulusaarnojen mukaan aitoon joulutunnelmaan kuului yhdessäolo 

perheen kanssa. Jos ajatellaan joulunvieton historiaa aina 300-luvulta lähtien, 

perhejoulu on kuitenkin verraten uusi keksintö. Perheen käsite rakennettiin yh-

teiskunnan tukipilariksi 1800-luvun lopussa, ja perheen vallankumous jatkui aina 

1950-luvulle asti. Perheyhteisyyden rakentamiseksi ei riittänyt pelkkä tunneyh-

teys, vaan tärkeälle sijalle nousi myös perheen ”esittäminen.”
335

 Näitä perheen 

näyttämisen symboleja olivat yhdessä oleminen, perhejuhlat, yhteiset ateriat, yh-

teiset harrastukset, perhelomat sekä valokuvat.
336

 Perhejuhlissa perhe kokoontui 

yhteen varta vasten, jolloin perheen yhteisestä ajasta tuli jo sellaisenaan arvokas. 

Yhteinen ateria saman pöydän ympärillä vahvisti perheyhteisyyttä, sillä se vei 

perheenjäsenet lähemmäs toisiaan konkreettisella tavalla. Perhejuhliin kutsun 

saaneet sukulaiset ja ystävät olivat onnellisessa asemassa, koska he kokivat 

kuuluvansa samaan perheeseen. Kutsun kautta heille välittyi sitä samaa lämpöä ja 
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kiintymystä, jota kuviteltiin olevan juhlivassa perheessä.
337

 Perheen merkitys 

laski 1950-luvun jälkeen, jolloin työ nousi etusijalle, mutta 2000-luvun taitteessa 

alettiin jälleen puhua perheen tärkeydestä. Ongelmana on vain se, että perheen-

jäsenillä on nyky-yhteiskunnassa paljon myös muita sitoumuksia. Olisi kuitenkin 

tärkeä tarjota perheen symboleita, kuvia ja kertomuksia, joissa perheenjäsenet 

ovat yhdessä.
338

  

Tutkimussaarnoissa oli useita kuvauksia kodista ja perheestä. Kaikki per-

heyhteisöön tai yksinäisyyteen viittaavat käsitteet joulusaarnoissa on kerätty liit-

teessä 8 olevaan matriisiin. Yhteensä viittauksia perheyhteisöön tai sen puuttumi-

seen oli 75. Kuten liitteestä 8 näkyy, perheyhteisön kuvauksia oli erityisen paljon 

saarnoissa vuosina 2000 ja 2006. Neljässä saarnassa ei ollut yhtään viittausta per-

heyhteisöön tai yksinäisyyteen, ja kuudessa saarnassa oli vain yksi viittaus. 

Näistä kuudesta puolet eli kolme sisälsi kuvauksia lapsista ja toiset kolme kuva-

sivat yksinäisyyttä.  

Kuten liitteestä 8 näkyy, yleisin perheyhteisöön viittaava käsite oli lapset, 

jotka mainittiin perheen yhteydessä 18 kertaa, 11 eri saarnassa. Lapset olivat siis 

esillä hieman useammin kuin joka toisessa saarnassa. Lapsista kertoo seuraava 

esimerkki:  

(69) Jouluna Jumala lähestyy meitä pienenä lapsena. Näin ollen jouluna ihminenkin saa 

olla lapsi, lapsen tavoin tuntea rakkautta ja turvallisuutta.
339

 

 

Seuraavaksi yleisin perheyhteisön käsite oli koti/perhe, joka mainittiin 16 

kertaa seitsemässä eri saarnassa. Perhettä käsiteltiin siis noin joka kolmannessa 

saarnassa. Olen yhdistänyt kodin ja perheen kuvaukset matriisissa samaan luok-

kaan koti/perhe, mikäli sanalla koti viitataan perheeseen. Silloin kun puhutaan 

kodista paikkana, jossa joku asuu, se on merkitty luokkaan koti/asunto. Havain-

nollistan tätä esimerkein 70 ja 71: 

(70) (–) Me kuulimme tekstissä: Maria ja Joosef olivat löytäneet toisensa, niin kuin 

nuoret ihmiset löytävät. Yhteistä kotia he suunnittelivat, tulevaisuuteen katsoivat 

ehkä luottavaisesti, ja sitten yhtäkkiä tuo herkkä ihmissuhde näytti ajautuvan ka-

rille ja tuhoon. Joosef nimenomaan nimittäin tunsi tulleensa petetyksi, ja teks-

timme kertoo sangen suorasukaisesti syyn siihen. 
340
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(71) Kun kymmenet tuhannet ihmiset menettävät yhdessä hetkessä kotinsa ja henkensä-

kin, on kuin tämä elämä olisi riistäytynyt meidän hallinnastamme pois omille teil-

leen. (–) 
341

 

 

Ylempi esimerkki sisältää viittauksen kotiin perheenä, kun taas jälkimmäinen 

viittaa paikkaan, jossa ihmiset asuvat tai ovat asuneet. Jälkimmäinen viittaus 

esiintyi aineistossa vain yhden kerran, joten tämä koti-sanan merkitys voidaan 

jättää huomiotta tarkemmassa analyysissä. Perheeseen viitattiin toki myös sanalla 

perhe; käytännössä 2000-luvulla käytettiin perheen merkityksessä vain muuta-

man kerran sanaa koti, ja muuten sanaa perhe. 

Joulusaarnojen käsitteiden yleisyyttä on mielenkiintoista verrata Niemisen 

ja Huotarin vastaaviin tuloksiin. Niemisen radiosaarnojen tutkimuksessa ”avio-

liitto ja perhe” sekä ”lapset ja nuoret” mainittiin 90-luvulla harvemmin kuin vuo-

sisadan alkupuolella. Vuosisadan lopussa nämä aiheet esiintyivät joka kymme-

nennessä saarnassa.
342

 Tämä on hieman yllättävää sikäli, että Huotarin aineistossa 

lapset, perhe ja ihmissuhteet sinänsä olivat erittäin yleisiä aiheita, ja esiintyivät 

noin joka toisessa saarnassa. Lapsista puhuttiin 52 %, perheestä 48 % ja ihmis-

suhteista 46 % saarnoissa 1980-luvulla.
343

 Joulusaarnoissa lapset olivat siis esillä 

suurin piirtein yhtä paljon kuin Huotarin tutkimusaineistossa ja huomattavasti 

enemmän kuin Niemisen aineistossa.  Myös perhe oli joulusaarnoissa enemmän 

esillä kuin Niemisen aineistossa, mutta ei kuitenkaan aivan yhtä paljon kuin 

Huotarin aineistossa. Tuloksia vertailtaessa pitää ottaa huomioon, että Niemisen 

ja Huotarin aineisto ei rajoittunut pelkästään joulusaarnoihin. Toisaalta oma tut-

kimusaineistoni on Niemiseen ja Huotariin verrattuna varsin pieni; Niemisen ai-

neistohan koostui 114 saarnasta ja Huotarin 46 radiosaarnasta ja 46 kirjoitetusta 

vertailusaarnasta.
344

 

Kolmanneksi yleisin perheyhteisöön liittyvistä käsitteistä oli yksinäisyys, 

joka oli esillä yhdeksän kertaa seitsemässä eri saarnassa. Se oli siis perheen ta-

voin esillä joka kolmannessa saarnassa. Kuviossa 14 havainnollistetaan näiden 

kolmen yleisimmän käsitteen jakaumaa koko tutkimusaineistossa pylväsdia-

grammien avulla.  
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KUVIO 14. Lapset, perhe ja yksinäisyys joulusaarnoissa 1985–2009. 

Kuten kuviosta 14 näkyy, perheen kuvaukset ovat keskittyneet enemmän tiettyi-

hin saarnoihin, mutta sen sijaan lasten ja yksinäisyyden kuvaukset ovat jakaantu-

neet melko tasaisesti koko tutkimusjakson ajalle. Joulusaarnoissa yksinäisyys tuli 

esiin lähinnä kodin ja perheen vastakohtaparina. Kuvion 14 perusteella voidaan 

todeta, että yksinäisyyden kuvauksia oli 2000-luvulla aiempaa enemmän. 

Yksinäisyyttä kuvattiin joulusaarnoissa esimerkiksi puhumalla yksinäisyyden 

taakasta, joka korostuu jouluna:

(72) Täällä koti-Suomessa monet kävivät eilen sytyttämässä hautausmaalla kynttilöitä. 
Niitä sytytettiin poisnukkuneiden rakkaiden haudoille. Moni asteli sinne suru 
mielessään. On ikävä rakasta ihmistä, jonka poislähtö on merkinnyt monelle sa-
nomatonta yksinäisyyttä. Tuo yksinäisyys korostuu näin jouluna. Mistä löytyisi 
näille nykypäivän murheisille ihmisille ilouutinen. Voiko sama Jeesus vieläkin 
tuoda ilon, kuten kerran paimenille.345

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Huotarin aineistossa yksinäisyys mai-

nittiin joka kolmannessa saarnassa. Siinä mielessä joulusaarnojen maininnat vas-

taavat melko hyvin Huotarin havaintoja, sillä yksinäisyys mainittiin tässäkin ai-

neistossa noin joka kolmannessa saarnassa. Yleisimpiä tunnekokemuksia Huota-

rin aineistossa olivat ilo, voimattomuus/heikkous, turvallisuus ja ahdistus. Yksi-

näisyys oli näiden jälkeen, ja saman verran tulivat esille pelko/pelot sekä 

onni/onnellisuus. Yleisesti ottaen ilon, onnellisuuden ja myönteisten tunteiden 

ilmaiseminen oli yleisempää 1980-luvulla kuin kaksi vuosikymmentä aikaisem-
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min.
346

 Yksinäisyyden kuvausten lisääntymisestä huolimatta tämä suuntaus kohti 

positiivisia tunteita tuli esiin myös joulusaarnoissa, kuten havaittiin joulutunnel-

man yhteydessä luvussa 5.3 esimerkiksi ilon mainintojen lisääntymisenä.   

Joulusaarnoissa mainitaan lasten ja perheen lisäksi vanhemmat, isä, äiti, 

isovanhemmat, sukulaiset, omaiset ja ystävät.  Näistä ystävät eivät varsinaisesti 

kuulu perheyhteisöön, eivätkä nykykäsityksen mukaan myöskään sukulaiset ei-

vätkä edes isovanhemmat. Olen ottanut nämä käsitteet kuitenkin mukaan per-

heyhteisön luokitteluun, sillä Jallinojan mukaan heidätkin voitiin kutsua mukaan 

perheen joulunviettoon.
347

 Mitä perheellä siis ylipäätään tarkoitetaan nykyään? 

Perheiksi on yleensä luokiteltu vain ne ruokakunnat, joissa on lapsia – avio- tai 

avoparit, joilla on lapsia, sekä yksinhuoltajavanhemmat lapsineen. Suomalaisista 

valtaosa pitää lapsettomia aviopareja ja myös avopareja perheenä, ja hyväksyy 

perheen käsitteeseen myös useita sukupolvia käsittävät suurperheet, mikäli ne 

asuvat samassa taloudessa.
348

 Tilastokeskuksen mukaan perhe määritellään 

seuraavasti: 

Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa 

rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen 

sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole 

lapsia.
349

 

 

Kun vuonna 1950 ryhmä ”aviopari ja lapsia” muodosti 63.8 % kaikista per-

heistä, vuonna 2009 tähän ryhmään kuului vain 30.9 % kaikista perheistä. Jou-

lusaarna-aineiston ensimmäisenä vuonna 1985 tähän ryhmään kuului vielä 52.7 

% kaikista perheistä. Suurimman perheryhmän muodostivat vuonna 2009 lapset-

tomat avioparit, joita oli 35.2 % kaikista perheistä.
350

 Lisäksi tilastokeskuksen 

tiedotteessa mainitaan uusperheet, joilla tarkoitetaan perhettä, jossa on vähintään 

yksi alle 18-vuotias vain toisen vanhemman lapsi. Uusperheitä oli vuoden 2009 

lopussa 9.2 % kaikista perheistä.
351

 Perhemuotojen muutoksiin ovat vaikuttaneet 

avioerojen yleistyminen 1970-luvusta lähtien. 2000-luvun taitteessa suomalaiset 
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olivat avioerojen suhteen maailmantilaston kärkipaikoilla.
352

  Verrattaessa 

saarnojen perhekäsitystä tilastokeskuksen määritelmiin voidaan todeta, että jou-

lusaarnoissa ei mainita ollenkaan yksinhuoltajia, avopareja, uusperheitä eikä re-

kisteröityjä parisuhteita. 

Yksinäisyyden kuvausten lisäksi joulusaarnoissa puhuttiin myös koti-ikä-

västä ja sille läheisestä asiasta kodittomuudesta. Ne mainitaan molemmat kaksi 

kertaa. Esimerkissä 73 näkyy selkeästi koti-ikävä ja tarve olla perheen kanssa 

jouluna: 

(73) Aikamme siirtotyöläinen, Kainuusta Ruotsin kautta Porvoon teollisuudesta paik-

kansa löytänyt, on kokenut sekä maalta- että maastamuuton: ”Joulu ulkomailla oli 

kaipuuta, koti-ikävää, pienuuden tunnetta ja yksinäisyyttäkin. Perheen merkitys, 

sen kiinteys ja läheisyys, korostui tuolloin. Jouluvieraat kotimaasta vähensivät 

koti-ikävää.”
353

  

 

Esimerkissä 73 on mielenkiintoista myös se, miten vieraat kotimaasta vähensivät 

koti-ikävää. Kertojan mielessä kotimaa sisälsi jotain kotiin ja perheeseen kuulu-

via arvoja, vaikka vieraat eivät ilmeisesti kuuluneetkaan lähisukuun. Kerroin jo 

luvussa 5.1, että jouluun kuuluu identiteettiä luovia ja vahvistavia arvoja. Nämä 

tulevat Jaakkolan mukaan esiin amerikkalaisissa tutkimuksissa, mutta niitä on 

varsin vähän tutkittu suomalaisen joulunvieton yhteydessä. Näistä tärkein on per-

heen ja suvun yhtenäisyys, jota vahvistavat yhteiset jouluvalmistelut, perheen 

yhdessäolo, perinteiset jouluruuat, joululahjat sekä hautakynttilöiden sytyttämi-

nen. Joululahjat korostavat perhe- ja sukusiteitä ja ilmaisevat suvun jäsenten sosi-

aalisia suhteita. Lahjan taloudellinen arvo, tai se, miten paljon sen tekemiseen on 

käytetty aikaa, kertovat lahjan saajan arvosta lahjan antajalle. Hautakynttilätapa 

liittää joulun viettäjät sukuunsa. Kynttilän sukulaisensa haudalle sytyttänyt tun-

nustautuu sukunsa jäseneksi. Perherituaalissa perheen jäsenet siirtävät omaa 

kulttuuriaan seuraavalle polvelle. Jaakkola tiivistää, että monet joulun tavoista 

korostavat perheen ja suvun yhteisiä perinteitä.
354

  

Identiteettiä lujittaviin ja vahvistaviin arvoihin kuuluvat myös ystävyyttä 

lujittavat, sosiaalista hierarkiaa vahvistavat sekä nationalistiset ja patrioottiset 
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arvot. Lisäksi Jaakkola nimeää maakunta- ja kotipaikkakunta-arvot sekä 

länsimaiseen kulttuuripiiriin kuulumisen arvot.
355

 Kulttuurimme arvohierarkiassa 

eli eetoksessa uskonto on yksi, vaikkakin tärkeä sektori muiden joukossa. Ihmi-

sillä on kuitenkin tarve siihen, että joku arvoista olisi hallitseva. Tähän asemaan 

ovat nousseet nimenomaan identiteettiä luovat ja vahvistavat arvot.
356

 

Nyky-yhteiskuntaa määrittävät kaksi erisuuntaista pyrkimystä. Toisaalta 

ihmisillä on paineita purkaa vanhoja yhteisöjä ja voimistaa yksilöllisyyttään, 

mutta samaan aikaan pyritään elvyttämään vanhoja ja rakentamaan uusia yhteisö-

rakenteita. Kimmo Jokinen ja Kimmo Saaristo muotoilevat tilanteen näin: 

Yhteiskuntaluokat, kohtalaisen pysyvät ammatti-identiteetit ja työyhteisöt, perin-

teiset pienperheet, suku ja naapurusto ovat jäsentämässä myös 2000-luvun elämää, 

mutta niitä kilpailutetaan. Syntyy uudenlaisia, esimerkiksi ympäristöriskien ja ki-

ristyvän koulutus- ja työmarkkinakilpailun synnyttämiä uhkia ja pakkoja. Niiden 

keskellä elää itse omia elämäkertojaan ja minuuksiaan muotoilevia ja sosiaalisista 

verkostoista toiseen liikkuvia yksilöitä, jotka osaavat myös itse valita elämäänsä 

sopivat perinteet.
357

  

 

Näkyvätkö nyky-yhteiskunnan pyrkimykset joulusaarnoissa?  Mahdollisen muu-

toksen havainnoimiseksi perhesuhteiden ja yksinäisyyden käsitteistä luotiin 

summamuuttujat neljän aikasarjan osalta. Samalla yhdistettiin joitakin luokkia: 

vanhemmat sekä isä ja äiti yhdistettiin samaan luokkaan vanhemmat. Koti-ikävä 

ja kodittomuus yhdistettiin samaan luokkaan kuin yksinäisyys, sillä nämä esiintyi-

vät joulusaarnoissa yleensä yhdessä. Myös sukulaiset ja omaiset yhdistettiin sa-

maan luokkaan sukulaiset. Ystävät rajattiin tämän luokittelun ulkopuolelle. Tu-

lokset näkyvät kuviossa 15.  

Kuvion 15 avulla nähdään muutokset perheyhteisön kuvauksissa entistä 

selkeämmin. Summamuuttujien avulla havaitaan, että yksinäisyyden kuvaukset 

ovat lisääntyneet huomattavasti 2000-luvun saarnoissa. Tämä voisi kertoa siitä, 

että nyky-yhteiskunnan yksilöllisyyden korostukset heijastuvat negatiivisina yk-

sinäisyyden kokemuksina. Viimeisimmän tarkastelujakson aikana käsite lapset 

nousi keskeisimmäksi perheyhteisön käsitteeksi. Perheen maininnat sinänsä ovat 

vähentyneet koko ajan, vaikka perhe oli vuosina 2005–2009 edelleen kolman-

neksi tärkein käsite. Vanhempien merkitys pysyi suunnilleen samana koko tutki-

musjakson ajan, ja sukulaiset olivat esillä melko tasaisesti. Sen sijaan isovanhem-

pien pieni osuus yllättää, ja tarkastelujakson lopussa heitä ei mainittu lainkaan. 

Herää kysymys, kertooko tämä perheiden ja isovanhempien joulunvieton eriyty-
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misestä.  Pyrkimys voimistaa yhteisörakenteita ja vahvistaa identiteettiä perheen 

kautta näkyykin lähinnä lasten kuvausten lisääntymisenä. 

KUVIO 15. Perheyhteisön käsitteet joulusaarnoissa aikasarjoittain. 

Joulusaarnojen perheyhteisöä kuvaavat käsitteet ja esimerkit 68–73 todista-

vat siitä, että perhe ja erityisesti lapset ovat tärkeitä ihmisille myös 2000-luvun 

Suomessa. Vanhempien ja lasten yhteinen aika joulun aikana on edelleen erittäin 

arvokasta. Tämän suhteen ei ole siis tapahtunut merkittävää muutosta, vaikka 

isovanhempien rooli vaikuttaakin joulusaarnojen valossa yllättävän pieneltä. Pe-

rinteinen perhejoulu koetaan kuitenkin tärkeäksi edelleenkin.  

6.2 Seurakunta – Jumalan perheväki 
Osana seurakuntaa ja kirkkoa kristityt kuuluvat Jumalan perheväkeen, ja tämä 

teema soveltuu luontevasti perheyhteisön yhteyteen. Huotarin tutkimuksessa to-

dettiin, että seurakunnan ja kirkon ulkoinen puoli oli enemmän esillä kuin Juma-

lan seurakunta ja kirkko uskon kohteena.358 Toisaalta kun Huotari tarkasteli ihmi-

sen kuvaa saarnoissa, seurakuntayhteydessä eläminen oli 1980-luvulla huomatta-

vasti enemmän esillä kuin 1960-luvulla.359

                                                
358 Huotari 1987, 39–40.  
359 Huotari 1987, 42–43. Muutos 1960-luvulta 1980-luvulle oli jopa 24 %. 
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Huotarin tulosten perusteella voisi olettaa, että seurakuntayhteys tulee esiin 

myös joulusaarnoissa melko paljon. Tähän luokkaan kuuluvia luonnehdintoja oli 

kuitenkin joulusaarnoissa yllättävän vähän. Saarnaajat kuvaavat seurakuntaa kah-

deksassa saarnassa yhteensä kymmenen kertaa
360

. Havainnot näkyvät liitteen 8 

matriisissa, jossa ovat myös luvussa 6.1 esitellyt perheyhteisön käsitteet. 

Seurakuntaa Jumalan perheväkenä koskevat havainnot on jaoteltu kahteen 

alaluokkaan, jotka ovat 1) ihminen Jumalan lapsena ja 2) seurakunta Jumalan 

perheenä/yhteisönä.  Tapaukset, joissa seurakuntaa verrataan Jumalan perhee-

seen, voidaan tiivistää taulukkoon 9: 

TAULUKKO 9. Seurakuntayhteyden kuvaukset joulusaarnoissa. 

 Kuvaukset Yht. Vuodet, jolloin mainitaan 

1 ihminen Jumalan lapsena 7 1985, 1987, 1991, 1995, 2000, 

2001, 2008 
2 seurakunta Jumalan per-

heenä/yhteisönä 
3 1985, 2001, 2008 

 

Havainnollistan näitä kahta alaluokkaa muutamin esimerkein. Jumalan ja ihmisen 

välistä yhteyttä korostetaan vertaamalla sitä vanhempien ja lasten väliseen suh-

teeseen. Samalla verrataan ihmisiä Jumalan lapsiin. Jumalan lapseus tuli esiin 

seitsemässä saarnassa. Tätä havainnollistaa esimerkki 74: 

(74) [–]  (ja) Joulun lapsi annettiin, että meistä tulisi Jumalan lapsia. Lapsellahan on 

tulevaisuus, niin kuin me kaikki sen käsitämme. Hän on myöskin tulevaisuudelle 

avoin, hän on vapaa huolista ja murheista. Hän luottaa vain äitiinsä ja isäänsä. 

Psalmin kirjoittaja sanoo kauniisti tästä hyvästä osasta, jonka Jumala meille omina 

lapsinaan on valmistanut: ”Kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan 

päällä huoli.” Tällainen olotila vallitsee, kun saamme olla hyvän Jumalan huo-

massa ja saamme olla hänen lapsensa
361

 

 

Esimerkissä 74 kristillinen yhteisö tulee esiin me-pronominin ja monikon ensim-

mäisessä persoonassa olevien verbimuotojen kautta (meistä, me käsitämme, 

meille, saamme). Kuten luvussa 1.3 todettiin, pronominien valinta tekee näky-

väksi erilaisia vuorovaikutussuhteita. Niillä on suuri merkitys sen suhteen, millai-

sia rooleja joulusaarnan kuulijoille annetaan ja millaisena joulun todellisuus 

näyttäytyy.  Tästä kontekstista ei suoraan selviä, tarkoitetaanko me-viittauksella 

kirkossa olevia ihmisiä, seurakuntaa, kristittyjä vai kaikkia ihmisiä. Jätän kysy-

myksen tarkoituksella tämän tutkimuksen ulkopuolelle, sillä analysointi vaatisi 

laajemman diskurssianalyyttisen tutkimuksen.  Joka tapauksessa me-pronominit 
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sekä monikon ensimmäisessä persoonassa taivutetut verbimuodot olivat saar-

noissa erittäin yleisiä. 

Esimerkki 75 kuvaa kauniisti joulun sanoman asettamista kirkon ja seura-

kunnan yhteyteen. Seurakunta kuvataan yhteisönä, jota yhdistää usko läsnä ole-

vaan Jeesukseen.  

(75) Taivaan avautumista maailmaan ja taivaan valon loistamista pimeyteen kuvaa jo 

tämä maan alla sijaitseva kirkkosalimme, jonne valo päiväaikaan tulee ylhäällä 

olevista ikkunoista ja erityisesti kolmiyhteisen Jumalan vertauskuvasta, kolmioik-

kunasta alttarin yläpuolella. Symbolisella tavallaan siitä kertoo myös kirkkomme 

moderni taideteos, Pyhä kolminaisuus. Sen nimenä voisi yhtä hyvin olla Seura-

kunta. Seurakuntalaiset kuvattuna vanhoilla monogrammeilla, nimien alkukirjai-

milla, ja kolmiyhteinen Jumala kuvattuna kolmena hahmona muistuttavat meitä, 

että seurakunta on kastettujen armahdettujen syntisten yhteisö, joita yhdistää usko 

kolmiyhteiseen, salattuun Jumalaan ja hänen valmistamaansa pelastukseen. Joulun 

sanoma on, että salattu tuli näkyväksi. Kun aika oli täyttynyt, Jumala tuli Jeesuk-

sessa ihmiseksi, ihmisten luokse. Pyhän Hengen välityksellä Jeesus on yhä läsnä 

seurakunnassaan. Tuota ihmiseksi tulemista kuvaa meidänkin kirkossamme seimi-

asetelma, joulun ydinkuva.
362

  

 

Saarnassa vuodelta 1985 tuli vielä selkeämmin esiin, miten seurakunta ja kirkko 

mielletään Jumalan perheväkenä: 

(76) Vaikka täällä kirkossa ei ole suuren kirkon juhlavuutta, ei korkealle kohoavia sei-

niä eikä holveja, täällä voi hyvinkin kokea Jumalan perheväen yhteenkuuluvai-

suutta ja ennen kaikkea kodikkuutta. Nuo taitavien kirvesmiesten veistämät seinä-

hirret ja kirkon yksinkertainen muoto viestittävät osaltaan sanomaa siitä, mitä ta-

pahtui Betlehemin tallissa ensimmäisenä jouluyönä. Ei sielläkään kovin juhlallista 

ollut.
363

 

 

Kuten taulukosta 9 näkyy, joulusaarnoissa seurakunnan yhteisöllinen rooli 

oli huomattavan vähän esillä koko tutkimusjakson ajan. Herää kysymys, heijas-

taako tämä yhteiskunnallista muutosta, joka haastaa seurakuntien roolin Jumalan 

perheyhteisönä. Johdannossa todettiin, että kirkon jäsenyyteen sitoutuminen on 

vähentynyt ja kirkosta eroaminen on vastaavasti lisääntynyt viime vuosikym-

menten aikana. Suomessa evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on laskenut 

huomattavasti tänä aikana: Vuonna 1960 noin 92,4 % väestöstä kuului luterilai-

seen kirkkoon, mutta vuonna 2007 kirkkoon kuului vain 81,8 % väestöstä.
364

 

Muutos on ollut erittäin nopeaa erityisesti nuorten aikuisten kohdalla, sillä 20–30-

vuotiaiden ryhmässä kirkkoon kuuluvien osuus on vähentynyt kahdeksassa vuo-

dessa noin 10 %.
365
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Häkkinen pohtii kirkon jäsenyyteen sitoutumista väitöskirjassaan ja toteaa, 

että yhteisöllisyys on vähentynyt 1960-luvulta 2000-luvulle tultaessa. Suomalai-

nen yhteiskunta on muuttunut 1960-luvulta lähtien yhä mosaiikkimaisemmaksi ja 

moniarvoisemmaksi. Yhtenäiskulttuuri on särkynyt, ja postmodernit yksilölli-

syyttä korostavat vapausarvot ovat nousseet esiin. Verkostoituminen ja alakult-

tuurien lisääntyminen ovat johtaneet erilaisten vähemmistöjen syntyyn jopa niin, 

ettei enemmistöä enää pysty määrittelemään. Kirkossakaan ei enää pystytä mää-

rittelemään enemmistön kantaa, miten sen jäsenet ajattelevat ja mitä he odottavat. 

Yksilöllinen ja monimuotoinen hengellisyys vaatii kuitenkin rinnalleen riittävän 

yhtenäisyyden kirkon uskon ja elämäntavan omaksumiseksi. Häkkinen korostaa, 

että kirkon olemukseen kuuluu yhteisöllisyys. Teologisesti ihminen on yhteisölli-

nen olento, joka on luotu Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen. Yhteisöllisyys ei 

katoa, vaan se vain purkautuu eri tavoin kuin aiemmin, esimerkiksi verkon kautta. 

Postmodernin ajan ihmiset haluavat edelleen sitoutua johonkin, mutta he sitoutu-

vat toimintaan, piireihin ja verkostoihin – ei niinkään paikkaan, kuten seurakunta 

parokiaalisena eli alueellisena yhteisönä edellyttää. Siksi kirkon pitää etsiä uu-

denlaisia yhteisöllisyyden muotoja, jotka vastaavat nyky-yhteiskunnan yksilölli-

syyden ja yhteisöllisyyden ristipaineissa elävän ihmisen tarpeisiin.
366

  

Seurakunnan yhteisöllisyys, seurakunta Jumalan perheväkenä, ei juuri näy 

joulusaarnoissa kuin satunnaisina mainintoina. Tämä voi osaltaan kertoa Häkki-

sen kuvaamasta painopisteen muutoksesta. Saarnaajat eivät mahdollisesti koe 

seurakuntaa enää merkittävänä yhteisöllisyyden rakentajana, millaisena se näyt-

täytyi radiosaarnoissa vielä 1980-luvulla. Häkkisen näkemyksen mukaan yhtei-

söllisyyden tarve luo kirkolle haasteen uusien toimintamallien luomiseksi ja kir-

kon ydinsanoman välittämiseksi. Kirkon kontekstiaalisuus merkitseekin jännitettä 

muuttumattoman sanoman ja muuttuvan toimintaympäristön välillä.
367

 Kuten 

luvuissa 4-6 todettiin, joulusaarnat korostivat kirkollista sanomaa inkarnaatiosta, 

ja niissä myös perinteet ja perheyhteisö tulivat runsaasti esiin. Perinteiden pai-

nottaminen on johtanut mahdollisesti siihen, ettei uudentyyppisiä virtuaalisia tai 

toiminnallisia yhteisöjä ole ollut tarvetta mainita joulusaarnoissa. 
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7 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu TV:n joulusaarnojen muutosta viimeisten vuo-

sikymmenten aikana. Television joulujumalanpalveluksella on enemmän katsojia 

kuin kaikissa Suomen kirkoissa yhteensä käy jouluaamuna ihmisiä. Siksi TV:n 

joulusaarnan välittämällä sanomalla on suuri merkitys. Taustahaastattelujen va-

lossa näyttää siltä, että joulujumalanpalvelus televisioidaan myös tulevaisuu-

dessa, joten ainakin seuraavat kymmenen vuotta ihmiset voivat katsoa joulusaar-

naa omasta TV-vastaanottimestaan. Sen pidemmälle on mahdoton ennustaa.  

Tutkimusaineistona olivat kaikki Kirkon tiedotuskeskuksen arkistosta löy-

tyneet Yleisradion TV-joulujumalanpalvelukset. Kaikkiaan joulusaarnoja oli 20, 

ja ne jakaantuivat vuosille 1985, 1987, 1989–1996 ja 2000–2009. Joulujumalan-

palveluksista vuosilta 1986, 1988 sekä 1997–1999 ei valitettavasti löytynyt tal-

tiointeja, mutta yksinkertaisuuden vuoksi tutkimuksessa käytettiin kuitenkin vuo-

silukuja 1985–2009. Kaikki joulusaarnat katsottiin KT:n tiloissa VHS-nauhoilta 

tai DVD-levyiltä ja litteroitiin tekstitiedostoiksi. Sen jälkeen ne analysoitiin 

sisällönanalyysin metodein. Aineistoon sisältyi myös kaksi taustahaastattelua, 

joissa haastateltiin KT:n toimituspäällikköä ja toimittajaa joulujumalanpalvelus-

ten toimittamiseen liittyen. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko joulusaarnan sisällössä tai ul-

koisessa muodossa tapahtunut muutoksia vuosien viime vuosikymmenten aikana. 

Sisältöä koskevat tutkimuskohteet rajattiin aiemman saarnatutkimuksen sekä 

kolme joulusaarnaa käsittävän esimerkkiaineiston analyysin avulla. Tutkimus-

kohteeksi sisällön osalta valikoitui joulun kirkollinen sanoma, jouluperinteet, 

tunnelma ja perheyhteisö. Joulun kirkollisen sanoman osalta tarkasteluun sisältyi 

kolmen kirkollisen teeman – syyllisyys, rakkaus ja elämän tarkoitus – lisäksi se, 

miten joulun lapsesta kerrottiin. Muutoksen havainnoimiseksi tutkimuksen apuna 

käytettiin summamuuttujia, jotka kertoivat havaintojen yhteismäärät neljän ajan-

jakson osalta: 1985–1991, 1992–1996, 2000–2005 sekä 2006–2009. Joulusaarnan 

muoto koettiin tärkeäksi sisällönanalyysin ohella siksi, että joulusaarna on koko-

naisuus, jonka ulkoinen muoto joko edistää tai haittaa sisällön välittämistä kuuli-

joille. Muotoon liittyen tarkasteltiin saarnan pituutta, oheisviestintää sekä toteu-

tustapaa ja näiden muutosta.  

Joulusaarnan pituuden, kuvituksen ja toteutustapojen osalta ilmeni, että ne 

tukivat hyvin saarnan sisältöä. Pituuden osalta havaittiin, että saarnat ovat hieman 

lyhentyneet vuosikymmenten kuluessa. Saarnojen pituuden keskiarvoksi muo-
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dostui 809 sekuntia, joka on 13 minuuttia 48 sekuntia. Viimeisten vuosien aikana 

saarnat olivat keskiarvoa lyhyempiä. Vuonna 2008 saarnan pituus oli 643 sekun-

tia eli 10 minuuttia 43 sekuntia ja vuonna 2009 sen kestoaika oli 604 sekuntia eli 

10 minuuttia 4 sekuntia.  TV-jumalanpalveluksen kuvituksen havaittiin muuttu-

neen 2000-luvun aikana huomattavasti niukemmaksi kuin aiemmin. KT:n suosi-

tusten mukaan saarnoja ei erikseen pyritä kuvittamaan, jotta TV:n katsojat voivat 

paremmin keskittyä saarnan sisältöön.  

Saarnaajien oheisviestintä oli niukkaa koko tutkimusjakson ajan. Pääasiassa 

saarnaajilla oli vain yksi ilme, eikä eleitä käytetty kuin satunnaisesti, jos viitattiin 

johonkin tauluun tai yksityiskohtaan kirkkotilassa. Poikkeuksen ilmeiden käy-

töstä muodosti aineiston ainoa naissaarnaaja: hänellä oli useita erilaisia ilmeitä, 

jotka tukivat saarnan sisältöä. Saarna toteutettiin useimmiten yhtenäisenä pu-

heena. Vuosien 2005 ja 2008 saarnat olivat sikäli poikkeuksellisia, että niiden 

puheosuuden keskellä oli musiikkiesitys. Esitykset kuitenkin tukivat hyvin saar-

nan sisältöä. Kertomusten käyttö lisääntyi saarnoissa selvästi, erityisesti jou-

luevankeliumia havainnollistettiin vuosina 2005–2009 usein kertomuksen avulla. 

Myös muut raamatunkohdat kuin jouluevankeliumi puettiin tutkimusjakson lop-

pua kohden entistä useammin kertomuksen muotoon. Samoin myös ei-hengelli-

sestä kirjallisuudesta peräisin olevat lainaukset yleistyivät.  

Tutkittaessa kirkollisen sanoman suhdetta evankeliumiin havaittiin, että 

ylivoimaisesti yleisin joulusaarnoissa lainattu raamatunkohta oli enkelien julistus 

paimenille Vapahtajan syntymästä, “Teille on syntynyt Vapahtaja”. Sitä toistettiin 

11 saarnassa. Suorat lainaukset Raamatusta kuitenkin vähenivät tutkimusjakson 

aikana.  

Jeesuksen nimitykset joulusaarnoissa olivat muuttuneet mielenkiintoisella 

tavalla. Nimike Jeesus oli yleisin nimike vuosina 1985–2004. Sen sijaan ajanjak-

solla 2005–2009 yleisimmäksi Jeesukseen viittaavaksi nimikkeeksi nousi lapsi. 

Tutkimusjakson viimeisinä vuosina käytettiin paljon myös muita yleiskieleen 

kuuluvia nimikkeitä, kuten pieni lapsi, vastasyntynyt lapsi, pieni avuton lapsi, 

vastasyntynyt poikalapsi, vastasyntynyt, poikalapsi, pieni avuton vastasyntynyt ja 

avuton lapsi. Sen sijaan perinteisten kristilliset nimikkeiden, kuten Vapahtaja ja 

Jeesus Kristus, käyttö väheni selvästi. Erityisen kiinnostavia olivat nimikkeet 

Herra, Kristus ja seimen lapsi, joita ei mainittu viimeisen aikasarjan aikana ker-

taakaan. Näistä varsinkin Herra ja Kristus olivat erittäin yleisiä aiemmissa saar-

natutkimuksissa.  
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Jeesuksen viittaavien nimikkeiden muuttuminen yleisnimikkeiksi herätti 

kysymyksen, kertooko tämä saarnan maallistumisesta. Maallistumisoletus ei kui-

tenkaan saanut tukea, kun tarkasteltiin kolmea kirkollista teemaa sisällönanalyy-

sin metodein. Syyllisyys ja sovitus mainittiin tutkimusjakson loppupuolella har-

vemmin kuin sen alussa, mutta kristinuskon kannalta keskeinen teema rakkaus 

näkyi joulusaarnoissa entistä useammin. Rakkaus tuli muodossa tai toisessa esiin 

kaikissa tutkimusaineiston joulusaarnoissa. Myös elämän tarkoitukseen viittaavat 

teemat mainittiin 2000-luvulla useammin kuin tutkimusjakson alussa. Tutkimus-

jakson lopussa korostuvat erityisesti toivon ja iankaikkisen elämän kuvaukset. 

Sen sijaan usko Jumalaan tuli tarkastelujaksolla 2005–2009 esiin huomattavasti 

harvemmin kuin jakson alussa. 

Yleisimmät rakkautta kuvaavat sisällöt 2000-luvun joulusaarnoissa olivat 

Jumala tuli ihmiseksi sekä Jumalan rakkaus ihmiseen. Näiden yleisyys kertoi 

osaltaan siitä, että joulun kirkollinen sanoma ei ole menettänyt merkitystään, vaan 

sen sanoma on ajaton. Sen sijaan lähimmäisenrakkaus ei tullut joulusaarnoissa 

esiin niin usein kuin aiempien saarnatutkimusten perusteella olisi voinut olettaa. 

Tulosten eroja voidaan selittää sillä, että joulusaarna-aineisto oli suhteellisen 

pieni. Toisaalta joulun evankeliumi keskittyy nimenomaan inkarnaatioon eikä 

ihmisten keskinäiseen huolenpitoon. Siksi joulusaarnojen painotukset ovat luon-

nollisesti erilaisia kuin johonkin muuhun kirkkovuoden aikaan kerätyissä saarna-

aineistoissa, kuten myös koko kirkkovuoden tai jopa useamman vuosikerran kä-

sittävissä aineistoissa. 

Joulun perinteet ovat sikäli tärkeä aihe, että joulukirkkoon liittyy myös 

muita kuin kristillisiä perinteitä. Perinteet puolestaan sisältävät tapoja, rituaaleja 

ja symboleita. Joulutavoista puhuttiin kaikkiaan 12 saarnassa. Jouluperinteiden 

kuvauksessa tyypillisimpiä olivat jouluvalmistelut, joulukirkossa käynti, jouluate-

ria ja joulurauhan julistuksen kuunteleminen. Maininnat olivat keskittyneet 

muutamiin, eri vuosikymmeniä edustaviin saarnoihin, ja muissa saarnoissa oli 

vain yksittäisiä mainintoja. Sen vuoksi joulusaarnojen muutoksesta ei voitu tehdä 

perinteen suhteen suurempia johtopäätöksiä. Joululauluista puhuttiin ja niitä lai-

nattiin 2000-luvulla tiheämmin kuin tutkimusjakson alussa.  

Symboleita käytettiin 2000-luvun saarnoissa enemmän kuin aiemmin, ja 

erityisesti lapsi mainittiin usein. Yksittäisten symbolien yleisyys vaihteli jonkun 

verran: Tarkastelujaksolla 2005–2009 suosituimpia symboleja olivat lapsi, seimi, 
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joulun kuva Jeesuksesta seimellä, tähti ja lahja, kun vielä 2000-luvun alussa suo-

situimpia ovat lapsi, seimi, joululahja, lahja ja joulun kuva.  

Joulun tunnelmaa kuvattiin TV: n joulusaarnoissa kahdella eri tavalla: toi-

saalta joululta toivottiin lapsuudesta asti tuttuja piirteitä ja toisaalta taas kerrottiin 

joulusta ihmeenä. Ihme oli toki hyvin merkittävä tekijä koko tutkimusjakson ajan, 

ja viimeisen aikasarjan kuluessa vuosina 2005–2009 se oli toiseksi yleisin. Valon 

ja rakkauden käsitteet lisääntyivät viimeisellä tarkastelujaksolla merkittävästi 

verrattuna aiempaan. Valo oli viimeisen aikasarjan jopa yleisin tunnelmaa luon-

nehtiva käsite. Rakkaus tunnelman luojana sopii hyvin yhteen rakkauden lisään-

tyvään korostamiseen myös kirkollisessa sanomassa. Rauha oli huomattavan 

usein esillä ennen vuotta 2005, mutta sen jälkeen se mainittiin vain kaksi kertaa. 

Joulun ilo oli esillä erityisesti 2000-luvulla eli kahden viimeisen aikasarjan ajan. 

Joulun odotusta ja odotuksen täyttymystä, jotka ovat muutoin melko yleisiä, ei 

mainittu viimeisen tarkastelujakson aikana lainkaan. 

Joulusaarnojen perheyhteisön kuvaukset koettiin tärkeiksi tutkimuskoh-

teiksi, sillä joulu mielletään perheen juhlaksi. Joulusaarnoissa tämä korostui lä-

hinnä saarnoissa vuosina 1991, 2000 ja 2006. Lapset mainittiin joka toisessa 

joulusaarnassa, ja koti tai perhe näkyi noin joka kolmannessa saarnassa. Lasten 

maininnat lisääntyivät selvästi tutkimusjakson loppua kohden. Myös vanhempien 

maininnat olivat melko yleisiä 2000-luvulla. Joulusaarnoissa oli nähtävissä yksi-

näisyyden lisääntyminen nyky-yhteiskunnassa. Erityisesti tämä näkyi summa-

muuttujissa, jossa yksinäisyys oli yhdistetty koti-ikävään ja kodittomuuteen. Yksi-

näisyys nousi tällöin jopa toiseksi yleisimmäksi alaluokaksi vuosina 2005–2009. 

Sen sijaan isovanhemmat eivät joulusaarnoissa olleet merkittävästi esillä, edes 

perinteiden kuvausten yhteydessä.  

Seurakunta Jumalan perheväen edustajana ei joulusaarnoissa juuri näkynyt, 

mikä herätti kysymyksen seurakunnan roolista yhteisöllisyyden rakentajana. Tut-

kimuksen lopuksi pohdittiinkin kirkon kontekstiaalisuutta, joka merkitsee jänni-

tettä muuttumattoman sanoman ja muuttuvan toimintaympäristön välillä. Piispa 

Seppo Häkkinen toteaa väitöskirjassaan, että kirkon teologian ja opetuksen, ju-

malanpalveluselämän sekä suhteen kulttuurielämään pitäisi olla sellaisia, että 

”nykyajan ihminen voi löytää kristillisestä uskosta kestäviä ja vakavasti otettavia 

aineksia henkilökohtaisen elämänkatsomuksensa rakentamiseen”.
368

 Mikä voisi 

olla kestävämpi ja vakavasti otettavampi asia kuin Jumalan rakkauden sanoma, 
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 Häkkinen 2010, 248–249. 
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joka löytyy Jeesuksen syntymästä ja Hänen valmistamastaan iankaikkisen elämän 

toivosta? Tämä sanoma on välittynyt selkeästi joulusaarnoista läpi koko tutki-

musjakson ajan. Joulusaarnoissa Kristus on syntynyt tänne tänään, kuten kon-

tekstiaaalisuuden vaatimus edellyttää. 

Tutkimuskysymyksenä oli ensisijaisesti se, miten TV-jumalanpalvelusten 

joulusaarnojen sisältö on muuttunut tutkimusjakson aikana. Mielestäni kysymyk-

seen on mahdollista saada vastaus siten, että tarkastellaan kirkollisen sanoman eri 

teemojen painotusta sekä perinteen ja perheyhteisön kuvauksia joulusaarnoissa. 

Toki tarkasteltavat kirkolliset teemat, jotka tässä olivat syyllisyys, rakkaus ja elä-

män tarkoitus, olisi voinut tietoisesti valita toisinkin. Tällöin tutkimuksen koh-

teina olisivat voineet olla vaikkapa kuoleman ja vapauden kuvaukset joulusaar-

noissa. Nämä eivät todennäköisesti olisi saaneet kovinkaan paljon mainintoja, 

sillä ne eivät nouse jouluevankeliumista samalla tavoin kuin rakkaus ja elämän 

tarkoitus. Tällöin myös tulokset olisivat olleet huomattavasti epämääräisempiä, 

eivätkä ne olisi enää kertoneet joulusaarnan todellisesta muutoksesta. Myös pe-

rinne ja perheyhteisö kuvaavat suomalaiseen joulunviettoon tyypillisesti kuuluvia 

tekijöitä, jotka heijastuivat joulusaarnoissa. Näiden teemojen ja niiden kuvauk-

sissa tapahtuvien muutosten havainnointi edellytti koko tutkimusaineiston huo-

lellista analysoimista ja luokittelua sisällönanalyysin metodein. Tutkimuksen voi-

daan siis katsoa olevan luotettava. 

Tutkimustehtävän määrittelyssä luvussa 2.1 nostin esiin kysymyksen, nä-

kyykö myös joulusaarnoissa nyky-yhteiskunnan maallistuminen. Tämän tutki-

muksen perusteella vastaus maallistumiskysymykseen on negatiivinen. Joulu-

saarnojen perusteella voi todeta, että kirkon ydinsanoma joulusta oli 2000-luvun 

ensimmäisen vuosikymmenen lopussa selkeämmin esillä kuin 1980-luvulla. Jou-

lun evankeliumista on siis löydettävissä sanoma, joka sopii myös tämän ajan ih-

misille. Tämän tiivistää Antti Kujanpää TV:n joulusaarnassa vuonna 2009: 

(77) Joulun sanoma taivaasta on hyvä ja iloinen uutinen paimenille, koko maalle ja 

kaikille kansoille. Kaikkien pitää saada siitä kuulla: se ON Jumalan ihme. Se on 

ilon, riemun ja ylistyksen aiheemme tänään. Maailmaamme on syntynyt Vapah-

taja, ihmisten vapauttaja. Hän tuo toivon, Hän antaa valon. Eikä hän ole mikä ta-

hansa Vapahtaja, vaan voit tänään rohkeasti sanoa: Hän on minun Vapahtajani, 

Hän on minun Pelastajani. Joulu on tänään tullut minullekin.
369
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8 Lyhenne-, taulukko- ja kuvioluettelo 

8.1 Lyhenteet 

D[vuosi] Digitaalisessa muodossa eli DVD-levylle taltioitu jumalanpalvelus 

Kirkon tiedotuskeskuksen arkistossa (esim. D2007) 

HYTTK  Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto 

KTA Kirkon tiedotuskeskuksen arkisto 

KT Kirkon tiedotuskeskus 

N[vuosi] VHS-nauhalle taltioitu jumalanpalvelus Kirkon tiedotuskeskuksen 

arkistossa (esim. N1985) 

STKS Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura 

YLE Yleisradio 

WA Weimarer Ausgabe, Martti Lutherin kirjoittamat Weimarin asiakirjat.  

 

Raamatuntekstejä koskevissa lyhenteissä seurataan Kirkkokäsikirjaan kuuluvan 

Evankeliumikirjan lyhenteitä.
370

  

 

8.2 Taulukot 

TAULUKKO 1. Tutkimusaineiston saarnat. 

TAULUKKO 2. Kertomukset ja esimerkit joulusaarnoissa. 

TAULUKKO 3. Joulusaarnojen tekstinkäyttötavat. 

TAULUKKO 4. Yleisimmät Jeesukseen viittaavat nimitykset 1985–2009. 

TAULUKKO 5. Aineistossa kerran mainitut Jeesukseen viittaavat nimitykset. 

TAULUKKO 6.  Kolmiyhteisen Jumalan nimitykset joulusaarnoissa 1985–2009. 

TAULUKKO 7. Tapojen ja perinteiden kuvaukset joulusaarnoissa 1985–2009. 

TAULUKKO 8. Joulutunnelmaa kuvaavat käsitteet joulusaarnoissa (ilman vuotta 

1989). 

TAULUKKO 9. Seurakuntayhteyden kuvaukset joulusaarnoissa. 

 

8.3 Kuviot 

KUVIO 1. Pääjumalanpalvelusten ja muiden jumalanpalvelusten osallistujamäärä 

vuosina 1988–2008. 

KUVIO 2. Kirkossakäynnit joulunajan hartauksissa ja jumalanpalveluksissa 

1999, 2003 ja 2007. 

KUVIO 3. TV-jumalanpalveluksen katsojamäärät joulupäivän 25.12. aamuna 

vuosina 2000–2009. 

KUVIO 4. Saarnojen pituudet (sekunteina). 

KUVIO 5. Jeesukseen viittaavien nimitysten lukumäärät 1985–2009. 

KUVIO 6. Jeesukseen viittaavien nimitysten lukumäärät 1985–2009. 

KUVIO 7. Syyllisyyden, rakkauden ja elämän tarkoituksen kuvaukset joulusaar-

noissa 1985–2009. 

KUVIO 8. Synti/syntinen joulusaarnoissa 1985–2009. 

KUVIO 9. Syyllisyyden ja sovituksen kuvaukset joulusaarnoissa 1985–2009. 

KUVIO 10. Rakkauden kuvaukset joulusaarnoissa 1985–2009. 
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 ks. Painetut lähteet: Evankeliumikirja 1999. Lyhenteet löytyvät myös verkkosivulta 

<http://www.evl.fi/raamattu/1992/lyhenteet.html > 
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KUVIO 11. Elämän tarkoituksen kuvaukset joulusaarnoissa 1985–2009. 

KUVIO 12. Joulusymbolit joulusaarnoissa 1985–2009. 

KUVIO 13. Tunnelmaa kuvaavat käsitteet joulusaarnoissa 1985–2009. 

KUVIO 14. Lapset, perhe ja yksinäisyys joulusaarnoissa 1985–2009. 

KUVIO 15. Perheyhteisön käsitteet joulusaarnoissa aikasarjoittain. 
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9 Lähteet ja kirjallisuus 

9.1 Lähteet 

9.1.1 Painamattomat lähteet 

Finnpanel Oy, tv-mittaritutkimus 

− joulujumalanpalvelukset_2000_2009.xls. Sähköpostin liitteenä Finn-

panel Oy:ltä (lähettäjänä tutkimusassistentti Reija Makkonen) 17.3.2010 

saatu Excel-tiedosto, tekijän hallussa.  

 

Kirkon tiedotuskeskuksen arkisto (KTA), Helsinki 

– KTA N25.12.1985  

– KTA N25.12.1987 

– KTA N25.12.1989 

– KTA N25.12.1990 

– KTA N25.12.1991 

– KTA N25.12.1992 

– KTA N25.12.1993 

– KTA N25.12.1994 

– KTA N25.12.1995 

– KTA N25.12.1996 

– KTA N25.12.2000 

– KTA N25.12.2001 

– KTA N25.12.2002 

– KTA N25.12.2003 

– KTA N25.12.2004 

– KTA N25.12.2005 

– KTA N25.12.2006 

– KTA D25.12.2007 

– KTA D25.12.2008 

– KTA D25.12.2009 

 

 Tekijän hallussa olevat haastattelut, Pori 

Juha Rajamäen haastattelu 17.12.2009 

–  KT:n TV- ja AV-toimituksen toimituspäällikkö. YLE:n television 

hartausohjelmien vastaava ohjelmatoimittaja. Haastattelu KT:ssä 

Helsingissä 17.12.2009. 

Juha Grönroosin haastattelu 17.12.2009 

– KT:n TV-toimituksen toimittaja. TV:n hartausohjelmien suunnittelu ja 

ohjaus, TV-dokumentit. Haastattelu KT:ssä Helsingissä 17.12.2009. 

 

9.1.2 Internet-lähteet 

Aamenesta öylättiin 

– Aamenesta öylättiin – kirkollinen sanasto. Suomen evankelis-luterilai-

nen kirkko. < http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Etusivu>. Katsottu 

19.8.2010. 

 

Asunnot ja asuinolot 
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2010 Asuntokunnat koon mukaan ja asuntokuntien keskikoko 1960–2009. < 

http://www.stat.fi/til/asas/2009/asas_2009_2010-05-

26_tau_001_fi.html>. Päivitetty  26.5.2010. Katsottu 17.8.2010. 

 

Jumalanpalveluksen televisioinnin valmistelu  

[2005] Keskushallinto, Suomen evankelis-luterilainen kirkko. 

<http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content44728F>. Kat-

sottu 16.10.2010. 

 

Kotimaa 

– Kotimaa-lehden verkkosivut. <http://www.kotimaa24.fi>. Katsottu 

17.8.2010. 

 

Ohjeet Yleisradion hartausohjelmiin 

1985 Hartausohjelmien valvontaelin, vahvistettu 8.3.1985. 

<http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content3E2848>. Kat-

sottu 20.10.2010. 

 

Perhe 

– Käsitteet ja määritelmät: Perhe. Tilastokeskus, 

<http://www.stat.fi/meta/kas/perhe.html>. Katsottu 17.8.2010. 

 

Perheet tyypeittäin 1950–2009 

2010 Tilastokeskus,<http://www.stat.fi/til/perh/2009/perh_2009_2010-05-

28_tau_001_fi.html.> Päivitetty 28.5.2010. Katsottu 17.8.2010. 

  

Yleinen seurakuntatyö – grafiikat  

2008 Kirkon toimintatilastot 2008. <http://evl.fi/tutkimus>. Katsottu 

9.8.2010. 

 

9.1.3 Painetut lähteet 

Augsburgin tunnustus  

[1530] Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat. Helsinki: SLEY-kirjat. 

1990. 47–79. 

 

Augsburgin tunnustuksen puolustus  

[1531]   Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat. Helsinki: SLEY-kirjat. 

1990. 81–251. 

 

Evankeliumikirja  

1958 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja I. 

(1993) Evankeliumikirja. Hyväksytty 18. yleisessä kirkolliskokouksessa 

vuonna 1958. – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja 

I−IV (1993). I Evankeliumikirja. Hyväksytty 18. yleisessä kirkollisko-

kouksessa vuonna 1958. II Jumalanpalvelusten kirja. Hyväksytty 20. 

varsinaisessa kirkolliskokouksessa vuonna 1968. III Kirkollisten toimi-

tusten kirja. Hyväksytty kirkolliskokouksessa vuonna 1984. IV Rukous-

kirja. Hyväksytty 20. varsinaisessa kirkolliskokouksessa vuonna 1968. 

Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura.  
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Evankeliumikirja 

1999 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja II. 

(2006) Evankeliumikirja. Hyväksytty kirkolliskokouksessa 8. toukokuuta 1999. 

– Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja I−II (2006). I 

Jumalanpalveluskirja. Hyväksytty kirkolliskokouksessa 12. tammikuuta 

2000. II Evankeliumikirja. Hyväksytty kirkolliskokouksessa 8. touko-

kuuta 1999. Helsinki: Raamattutalo. 

 

Jumalanpalvelusten kirja 

2000 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja I. 

(2006) Jumalanpalvelusten kirja. Hyväksytty kirkolliskokouksessa 12. tammi-

kuuta 2000. – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja I−II 

(2006). I Jumalanpalveluskirja. Hyväksytty kirkolliskokouksessa 12. 

tammikuuta 2000. II Evankeliumikirja. Hyväksytty kirkolliskokouk-
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I 

 

Liitteet 

Liite 1. Jeesuksen nimitykset joulusaarnoissa 1985–2009 

Jeesuksen nimitykset  1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

seimessä makaava 

lapsi 

1                    1 

pieni avuton lapsi 1      1              2 

Jumalan poika 1    1   1   1         1 5 

Jumalan ainokainen 

poika 

1     1               2 

Jumalan pieni lähetti-

läs 

1                    1 

seimen lapsi 2            2 1       5 

joulun lapsi 1   1 1  1    1    1 1   1 1 9 

Jeesus  8 2 5  5 9 15 2 3 3 10 8 2 3 2  2 2 6 87 

Jeesus Kristus  1  1     3 6  1  1 2     1 16 

Vapahtaja 

/Vapahtajamme 

 3 2 1 3 2 5 3 1 4 1 5 2 6 1 2  4 2 3 50 

poika  1 1       1 2    1   1 1  8 

esikoinen  1         1      1    3 

lapsi  2 2 1 1  1  1  4 2 2 2 2 3 4 6   33 

Herra/Herramme  1  1 1  3 1  4  3 1  1      16 

kuningasten Kuningas  1                   1 

herrain Herra  1                1   2 



II 

 

Jeesuksen nimitykset  1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

Kristus  3  3 1  3   2  2 2  2      18 

ihminen  1 1          2 1  1   2 2 10 

Jumala  1   3  1     1  1 2 2    2 13 

Jeesus-lapsi    2   5 1    4 2  2  3 1   20 

rauhanruhtinas     1  1     1         3 

historian suurin  

rauhanrakentaja 

        1            1 

lahja         1            1 

pieni lapsi         1      1 1  1   4 

maailman Vapahtaja          1 2 1  1  1    2 8 

Kristus Jeesus          1           1 

Sana           1          1 

Jeesus Nasaretilainen             1 4       5 

pieni avuton  

vastasyntynyt 

            1        1 

vastasyntynyt poika-

lapsi 

             1       1 

Messias              1       1 

Jumalan valtakunnan 

julistaja 

             1       1 

opettaja              1       1 

hiljaisen viikon kärsijä              1       1 

Golgatan ristinuhri              1       1 

ylösnoussut seurakun-

nan Herra 

             1       1 



 

III 

 

Jeesuksen nimitykset  1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

kerran takaisin tuleva 

kuningas 

             1       1 

ihmisen poika              1       1 

joulun Herra               1      1 

poikalapsi                1     1 

mustatukkaisen mie-

hen alku 

               1     1 

ihmisen lapsi                1     1 

vastasyntynyt lapsi                1 1    2 

Kristus-lapsi                 1    1 

kaikkein vaatettaja                  1   1 

ruuan lahjoittaja                  1   1 

kantajamme                  1   1 

vastasyntynyt                  1   1 

veljeni                  1   1 

paimen                  1   1 

Jumalan karitsa                  1   1 

toivon lapsi                  1   1 

ihmiseksi tullut Ju-

mala 

                  1 1 2 

avuton lapsi                    1 1 

ihmisten vapauttaja                    1 1 

Pelastaja                    1 1 

Yhteensä 8 24 8 15 12 8 30 21 10 22 16 30 23 28 19 17 10 24 9 22 356 



IV 

 

Liite 2. Jeesuksen nimitykset eri ajanjaksoilla 

Jeesuksen nimitykset 1985–1991 1992–1996 2000–2004 2005–2009 

Jeesus 15 34 26 12 

Vapahtaja/Vapahtajamme 9 15 15 11 

lapsi 6 2 12 13 

Jeesus-lapsi 2 6 8 4 

Kristus 7 5 6 0 

Jeesus Kristus 2 9 4 1 

Herra/Herramme 3 8 5 0 

Jumala 4 1 4 4 

ihminen 2 0 3 5 

joulun lapsi 3 1 2 3 

poika 2 1 3 2 

maailman Vapahtaja 0 1 4 3 

seimen lapsi 2 0 3 0 

Jumalan poika 2 1 1 1 

Jeesus Nasaretilainen 0 0 5 0 

avuton lapsi 1 2 3 6 

rauhanruhtinas 1 1 1 0 

esikoinen 1 0 1 1 

Jumalan ainokainen poika 1 1 0 0 

ihmiseksi tullut Jumala 0 0 0 2 

herrain Herra 1 0 0 1 

ylösnoussut seurakunnan Herra 0 0 1 0 

veljeni 0 0 0 1 

toivon lapsi 0 0 0 1 

seimessä makaava lapsi 1 0 0 0 

Sana 0 0 1 0 

ruuan lahjoittaja 0 0 0 1 

poikalapsi 0 0 0 1 

Pelastaja 0 0 0 1 

paimen 0 0 0 1 

opettaja 0 0 1 0 

mustatukkaisen miehen alku 0 0 0 1 

Messias 0 0 1 0 

lahja 0 1 0 0 

kuningasten Kuningas 1 0 0 0 

Kristus-lapsi 0 0 0 1 

Kristus Jeesus 0 1 0 0 

kerran takaisin tuleva kuningas 0 0 1 0 

kantajamme 0 0 0 1 

kaikkein vaatettaja 0 0 0 1 

Jumalan valtakunnan julistaja 0 0 1 0 

Jumalan pieni lähettiläs 1 0 0 0 

Jumalan karitsa 0 0 0 1 



 

V 

 

joulun Herra 0 0 1 0 

ihmisten vapauttaja 0 0 0 1 

ihmisen poika 0 0 1 0 

ihmisen lapsi 0 0 0 1 

historian suurin rauhanrakentaja 0 1 0 0 

hiljaisen viikon kärsijä 0 0 1 0 

Golgatan ristinuhri 0 0 1 0 

Yhteensä 67 91 116 82 

 

 



VI 

 

Liite 3. Syyllisyys, rakkaus ja elämän tarkoitus joulusaarnoissa 1985–2009 

 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

Syyllisyys/sovitus                     32 

syntien anteeksi-

antamus 

  1   1   1 1 1     1  1 2  9 

Jeesuksen ristin-

kuolema 

   1  1  1   2  1 1      1 8 

Jumala/Jeesus 

pelastaa 

1        1 1 1       1 1 1 7 

olemme tehneet 

syntiä 

     1   1   1 1        4 

Jumala korjaa särky-

neen 

 1 1                  2 

rikkomukset 1                    1 

syyllistelyt, syyttely   1                  1 

 

Rakkaus                     89 

Jumalan rakkaus 

ihmiseen 

1  3 1  3 1 1 1   1 3 5  3  1 2 1 27 

Jumalan/Jeesuksen 

armo 

  2 9  1   1 1 1 2 1 1    1  2 21 

Jumala tuli ihmiseksi  1   1      1  2 1 2 2   3 3 16 

lähimmäisenrakkaus   2   3   1 1 2  1 2 1 1 1    15 

ilosanoman välittä-

minen eteenpäin 

   1    1 1   1       1 1 6 

Jumala siunaa     1          1 1     3 



 

VII 

 

 
 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

Elämän tarkoitus                     84 

usko Jumalaan 1   1 1 3  2  2  3 5 3 1    2 1 25 

toivo   4   1 4 1   2 1 1 2 1   2 4 1 24 

Jeesuksen 

kohtaaminen       1 2  1 1 2  1 1  1 2   12 

iankaikkinen elämä 1 1 1   1  1   1   1 1   2 2  12 

ihmisen ja Jumalan 

yhteys   1  1      2 1 3        8 

elämä on Jumalan 

lahja           2          2 

Raamattu elämän 

perustana      1               1 

 



VIII 

 

Liite 4. Kertomukset ja lainaukset joulusaarnoissa 1985–2009 

 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

1. Raamatunkohta 

kertomuksena 

                    38 

Jouluevankeliumi 

kertomuksena  

1   1    2 1 1 1    3 3 1 1 1 1 17 

Jouluevankeliumin siirto 

nykyaikaan 

 8       1  1   1 1 1 1 2  1 17 

Muu raamatunkohta 

kertomuksena 

            1   1  1  1 4 

 

2. Lainaus hengellisestä 

kirjallisuudesta 

                    6 

Martti Luther           1     1      2 

rukous Heinrich I             1         1 

rukous Anneli Tervo             1         1 

runo Viola Renvall                  1    1 

jouluruno, Siionin virsi 

14 

                 1   1 

 

3. Lainaus muusta (ei-

heng.) kirjallisuudesta 

                    8 

Eino Leino, runo         2            2 

Lauri Pohjanpää, runo           1           

runo Yrjö Jylhä               1      1 

Seitsemän veljestä                 1    1 

jouluruusun legenda                     1 1 



 

IX 

 

 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

Forrest Gump (elokuva)                1     1 

kirje vuodelta 1953                1 1    2 

 

4. Saarnaajan omaan 

elämään liittyvä tapaus 

  1  2   1 1 1     1      7 

 

5. Saarnaajan läheisten 

elämään liittyvä tapaus 

                    4 

Sylvin elämänhistoria      1               1 

Siuntion joulu                 1    1 

kertomus jouluseimestä            1     1    2 

 

6. Seurakunnan toi-

mintaan liittyvä 

esimerkki 

                    14 

Kotikirkon historia 1                    1 

Joulunvieton historia  1        2   1        4 

Raamatunlähetystyö      1               1 

Alttaritaulun historia ja 

kuvaus 

      2     1         3 

Lähetystyö Afrikassa        1             1 

Uusi raamatunkäännös         1            1 

Jumalanpalvelusuudistus          1           1 

Taideteos kirkkotilassa                   2  2 

 



X 

 

 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

7. Historiaa tai maail-

man tilaa kuvaava 

tapaus 

                    9 

Suomen historia  1       1      1      3 

Euroopan tilanne   1     1             2 

Maailman nykytila     1    1   1  1       4 

Yhteensä 2 10 2 1 3 2 2 5 8 5 3 5 2 2 8 7 7 5 3 4 86 

 



 

XI 

 

Liite 5. Joulun tavat joulusaarnoissa 1985–2009 

Tavat 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

jouluvalmistelut   1 1 1      1 1     1  1  7 

joulukirkossa käynti  1   1       1     2  1  6 

lapsuuden joulut  1   2       1     1    5 

joulunvieton historia   1        2   1        4 

joulurauhan julistus     1     2       1    4 

jouluateria     1    1   1     1    4 

hautausmaalla käynti  1      1           1  3 

joululaulujen laula-

minen            1     1  1  3 

hiljentyminen  1                 1  2 

joululahjojen ostami-

nen         1          1  2 

joulu näytelmänä  1                   1 

eläinten muistaminen  1                   1 

joululahjojen avaa-

minen         1            1 

joulukoristeiden 

laittaminen                 1    1 

siivous                  1    

ruuanlaitto                 1    1 

jouluevankeliumin 

lukeminen                 1    1 

jouluglögin juominen                   1    

Yhteensä 0 7 1 1 6 0 0 1 3 4 1 5 1 0 0 0 12 0 6 0 48 



XII 

 

Liite 6. Joulun symbolit joulusaarnoissa 1985–2009 

Symbolit 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

lapsi 1 1   2  1  1  2 3 2 1 1 1 4 1  1 22 

seimi 2 2 1        5  1   2  2 1  16 

joululahja  1   4    1  2 2   1  1    12 

lahja (/Jumalan lahja)      2   2 1 2    2  1  2  12 

joulun kuva Jeesus-

lapsesta    1   1      2  1 1 2  1  9 

enkelit 1   1      1 1  1     1  2 8 

tähti  1         1    1 1 1 2   7 

risti  1  1 1      1       1 1  6 

kynttilät            1     2    3 

oljet                 1 2   3 

kuusi            2         2 

joulupukki         1            1 

piparkakut            1         1 

olkitaulu                 1    1 

joulutonttu                 1    1 

himmeli                 1    1 

Yhteensä 4 6 1 3 7 2 2 0 5 2 14 9 6 1 6 5 15 9 5 3 105 

 



 

XIII 

 

Liite 7. Joulun tunnelma joulusaarnoissa 1985–2009 

Tunnelma 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

ihme 2 1 24        1 1 2 1 1 2    6 41 

rauha  2  6 1  4 1 3  2 3  4     2  28 

ilo  1   1  1 1   2 3   2  3  2 1 17 

valo   1  1  3 1        1 2 2 5 1 17 

enkelit   11           2       13 

odotuksen täyttymys 1 1 1  4  1  2  1 2         13 

joulun odotus 1  1  2    1  3 1         9 

juhla   1    1   1 1 3    1   1  9 

rakkaus  1     1  1       4 1 1   9 

kaupallisuus 1        1   2       1  5 

kiire    1       1      1  1  4 

läheisyys           3      1    4 

aito joulutunnelma  1       1    1        3 

ensimmäisen joulun 

tunnelma 1    1            1    3 

kiitollisuus      1      1        1 3 

lämpö           1     1 1    3 

levähtäminen, lepo    1       1          2 

hyvä mieli /tahto           1 1         2 

turvallisuus       1  1            2 

joulutunnelman 

kiiltokuvamaisuus 1                    1 



XIV 

 

Tunnelma 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

mystiikka    1                 1 

kiireettömyys           1          1 

tietoyhteiskunnan 

häly           1          1 

Yhteensä 7 7 39 9 10 1 12 3 10 1 19 17 3 7 3 9 10 3 12 9 191 

 



 

XV 

 

Liite 8. Perheyhteisön kuvaukset joulusaarnoissa 1985–2009 

6.1. Perhe vs. 

yksinäisyys 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

lapset 1 1 1  3    1  1 2   2 2 3  1  18 

koti/perhe 2 3   2      3 1   1  4    16 

yksinäisyys  1     1 1   3  1    1 1   9 

vanhemmat 1    2          1  2    6 

isä      1     2      1    4 

isovanhemmat     1          1  2    4 

sukulaiset     1 1         1  1    4 

äiti      1     1     1 1    4 

omaiset      1  1   1          3 

koti-ikävä  1         1          2 

kodittomuus  1             1      2 

ystävät      2               2 

koti/asunto 1                    1 

Yhteensä 5 7 1 0 9 6 1 2 1 0 12 3 1 0 7 3 15 1 1 0 75 

 
6.2. Seurakunta - 

Jumalan perheväki 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 
ihminen Jumalan 

lapsena 1 1   1    1  1  1      1  7 

seurakunta Jumalan 

perheenä/yhteisönä 1           1       1  3 

Yhteensä 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 10 



XVI 

 

Liite 9. Haastattelurungot 1 ja 2 

 

Taustahaastattelu 1 
17.12.2009 

 

Toimittaja Juha Grönroos 

TV:n hartausohjelmien suunnittelu ja ohjaus, TV-dokumentit  

 

Henkilötaustaa: 

1. Kerro lyhyesti, jos mahdollista, mikä on työtehtäväsi ja mitä siihen sisältyy? 

2. Miten kauan olet ollut Kirkon tiedotuskeskuksessa? 

3. Millaisissa muissa tehtävissä olet toiminut? 

4. Millainen koulutus sinulla on? 

5. Kuinka kauan olet ollut mukana TV-jumalanpalveluksissa? 

6. Monessako TV-jumalanpalveluksessa olet ollut mukana ohjaajana tai muussa roolissa? 

 

Näkemykset TV-jumalanpalveluksen merkityksestä: 

7. Ovat TV-jumalanpalvelukset mielestäsi muuttuneet oman työhistoriasi aikana? 

8. Jos ovat (ks. kohta 7), niin miten? 

9. Mikä on mielestäsi TV-jumalanpalveluksen merkitys kirkolle? 

10. Entä mikä on TV-jumalanpalveluksen merkitys TV:n katsojille? 

11. Miten suora lähetys eroaa nauhoitetusta lähetyksestä? 

12. Vaikuttaako se, että on suora lähetys, myös ohjelman sisältöön? 

13. Onko joulujumalanpalveluksessa joitain erityispiirteitä, joita myös ohjaajan pitää 

ottaa huomioon?  

14. Jos on (ks. kohta 11), niin miten joulujumalanpalvelus eroaa tavallisen sunnuntain 

TV-jumalanpalveluksesta? 

 

Yhteistyö seurakunnan ja YLE:n kanssa 

15. Paljonko televisiointiin tarvitaan työntekijöitä? 

16. Miten paljon joulujumalanpalveluksen ohjausprosessiin kuluu aikaa? (kalenteri-

aikaa/työpäiviä) 

17. Miten yhteistyö messun toimittavan seurakunnan kanssa lähtee käyntiin; kuka ottaa 

ensin yhteyttä ja milloin? 

18. Miten yhteistyö seurakuntien kanssa sujuu? 

19. Entä miten yhteistyö YLE:n kanssa sujuu? 

 

Ohjaajan vaikutus jumalanpalvelukseen 

20. Millaisia ohjeita sinä ohjaajana annat jumalanpalveluksen toimittavalle papille? 

21. Millaisia ohjeita sinä annat saarnaajalle? 

22. Annatko myös saarnan sisältöön liittyviä ohjeita? 

23. Milloin saat yleensä saarnan käsikirjoituksen? Entä liturgian kokonaisuudessaan? 

 

Saarnan kuvitus 

24. Miten saarnan kuvittaminen tapahtuu? Mitä asioita otat huomioon, kun suunnittelet 

nimenomaan saarnan kuvitusta? 

25. Onko joitain sellaisia asioita, jotka huomioit nimenomaan joulusaarnan kuvituksessa 

(esimerkiksi joulun perinteeseen tai tunnelmaan liittyen)? 

26. Miten paljon otat huomioon saarnan sisältöä, kun suunnittelet sen kuvausta? 

27. Keskusteletko myös saarnaajan kanssa siitä, miten hän toivoisi saarnaa kuvattavan? 

28. Milloin TV-jumalanpalveluksen kuvakäsikirjoitus on valmis? (Miten kauan ennen 

lähetystä) 

 

Muuta 

29. Onko jokin joulujumalanpalvelus työurasi varrelta jäänyt erityisesti mieleen? 
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30. Onko jotain muuta, jota haluaisit kertoa nimenomaan joulujumalanpalveluksiin 

liittyen?  

 

 

Taustahaastattelu 2 
17.12.2009 

 

Toimituspäällikkö/ TV- ja AV-toimitusten päällikkö  

Juha Rajamäki, YLE:n television hartausohjelmien vastaava ohjelmatoimittaja  

 

Henkilötaustaa: 

1. Kerro lyhyesti, jos mahdollista, mikä on työtehtäväsi ja mitä siihen sisältyy? 

2. Miten kauan olet ollut Kirkon tiedotuskeskuksessa? 

3. Millaisissa muissa tehtävissä olet toiminut? 

5. Kuinka kauan olet ollut mukana TV-jumalanpalveluksissa? 

6. Monessako TV-jumalanpalveluksessa olet ollut mukana ohjaajana tai muussa roolissa? 

7. Millainen koulutus sinulla on? 

8. Mitä hyötyä on mielestäsi siitä, että sinulla on papin koulutus? 

 

Näkemykset TV-jumalanpalveluksen merkityksestä: 

9. Ovat TV-jumalanpalvelukset mielestäsi muuttuneet oman työhistoriasi aikana? 

10. Jos ovat (ks. kohta 7), niin miten? 

11. Mikä on mielestäsi TV-jumalanpalveluksen merkitys kirkolle? 

12. Entä mikä on TV-jumalanpalveluksen merkitys TV:n katsojille? 

13. Paljonko TV-jumalanpalveluksilla on katsojia keskimäärin? 

14. Ovatko katsojaluvut mielestäsi kasvussa vai vähenemässä? Miksi? 

15. Miten suora lähetys eroaa nauhoitetusta lähetyksestä? 

16. Millä tavoin televisioitavan jumalanpalveluksen paikkakunta ja kirkko valitaan? 

Mitkä asiat vaikuttavat päätöksenteossa? 

17. Miten näet TV-jumalanpalvelusten tulevaisuuden, jatkuvatko ne samaan tapaan esim. 

10 vuoden sisällä? 

18. Entä joulujumalanpalvelus, jatkuuko sen lähetys samantyyppisenä kuin nykyään? 

19. Nykyään aattoyön messut ovat huomattavasti suositumpia kuin jouluaamun messut. 

Onko koskaan harkittu suomalaisen yömessun lähettämistä jouluaattoyönä suorana lähe-

tyksenä? 

20. Vaikuttaako se, että esimerkiksi joulujumalanpalvelus on suora lähetys, myös ohjel-

man sisältöön? 

21. Onko joulujumalanpalveluksessa joitain erityispiirteitä, joita myös ohjaajan pitää 

ottaa huomioon? Entä TV-toimituksen päällikön? 

22. Jos on (ks. kohta 11), niin miten joulujumalanpalvelus eroaa tavallisen sunnuntain 

TV-jumalanpalveluksesta? 

 

Yhteistyö seurakunnan ja YLE:n kanssa 

23. Paljonko televisiointiin tarvitaan työntekijöitä? 

24. Miten paljon joulujumalanpalveluksen ohjausprosessiin kuluu aikaa? (kalenteri-

aikaa/työpäiviä) 

25. Miten yhteistyö messun toimittavan seurakunnan kanssa lähtee käyntiin; kuka ottaa 

ensin yhteyttä ja milloin? 

26. Miten yhteistyö seurakuntien kanssa sujuu? 

27. Entä miten yhteistyö YLE:n kanssa sujuu? 

28. Vaikuttaako YLE:n tiukentunut budjetti TV-jumalanpalveluksen sisältöön? 

 

Ohjaajan vaikutus jumalanpalvelukseen 

29. Miten paljon ohjaaja vaikuttaa TV-jumalanpalveluksen messun kulkuun ja sisältöön? 

Vai onko se periaatteessa kokonaan seurakunnan vastuulla? 

30. Millaisia ohjeita sinä ohjaajana annat jumalanpalveluksen toimittavalle papille? 

31. Millaisia ohjeita sinä annat saarnaajalle? 
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32. Annatko myös saarnan sisältöön liittyviä ohjeita? 

33. Milloin saat yleensä saarnan käsikirjoituksen? Entä liturgian kokonaisuudessaan? 

 

Saarnan kuvitus 

34. Miten saarnan kuvittaminen tapahtuu? Mitä asioita otat huomioon, kun suunnittelet 

nimenomaan saarnan kuvitusta? 

35. Milloin TV-jumalanpalveluksen kuvakäsikirjoitus on valmis? (Miten kauan ennen 

lähetystä) 

36. Onko joitain sellaisia asioita, jotka huomioit nimenomaan joulusaarnan kuvituksessa 

(esimerkiksi joulun perinteeseen tai tunnelmaan liittyen)? 

37. Miten paljon otat huomioon saarnan sisältöä, kun suunnittelet sen kuvausta? 

38. Keskusteletko myös saarnaajan kanssa siitä, miten hän toivoisi saarnaa kuvattavan? 

 

TV-toimituksen päällikön rooli 

49. Miten sinä TV-toimituksen päällikkönä huolehdit siitä, että messun ja erityisesti sen 

sanaosan sisältö vastaa kokonaiskirkon näkemystä? 

40. Oletko koskaan joutunut puuttumaan sisältöön? 

41. Millaisia ohjeita sinä päällikkönä annat TV-jumalanpalveluksen ohjaajille?  

Muuta 

42. Onko jokin joulujumalanpalvelus työurasi varrelta jäänyt erityisesti mieleen? 

42. Onko jotain muuta, jota haluaisit kertoa nimenomaan joulujumalanpalveluksiin 

liittyen?  

 

Kiitos haastattelusta!  

 

 

 




