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Tarkastelen tutkielmassani Salo-Uskelan seurakunnan julkaisemaa tiedotuslehteä vuosina 
1986–1995. Selvitän, minkälaisia teemoja ja asioita seurakuntalehti seurasi sivuillaan ja 
toisaalta minkälaisia kannanottoja lehti teki pääkirjoituksissaan. Kerron miten 
seurakuntalehden ilmestymistiheys ja sivumäärä kehittyivät kymmenen ensimmäisen 
vuoden aikana ja lisäksi selvitän lehden sisältöä erilaisten juttutyyppien mukaan. Tutkin 
myös minkälaisista aiheista lehdessä kirjoitettiin ja miten seurakunta käytti seurakuntalehteä 
tiedottamisessaan. 
Tutkimusajankohtani alussa 1980-luvun puolivälissä Suomessa julkaistiin jo noin 
kolmeakymmentä evankelisluterilaista seurakuntalehteä. Seurakuntalehdet ilmestyivät 
muutaman kerran vuodessa ja niiden julkaisemisesta vastasi yleensä seurakunnan 
tiedotussihteeri osana muuta tiedotustehtäväänsä. Näin oli myös Salo-Uskelan 
seurakunnassa. 
Tutkimukseni päälähteinä ovat vuosina 1986–1995 ilmestyneet Salo-Uskelan seurakunnan 
julkaisemat seurakuntalehdet. Lehden päätoimittajana toimiva kirkkoherra linjasi 
ensimmäisessä numerossa seurakunnan tiedottamisen tehtäväksi välittää seurakunnan 
olemuksesta käsin nousevia ja sen tehtäviin liittyviä ajankohtaisia asioita.  
Käytän gradussani tilastollista ja laadullista menetelmää saadakseni vastauksia 
tutkimuskysymyksiini. 
Salo-Uskelan Seurakuntasanomat oli ensimmäisen kymmenen vuoden aikana hyvin 
tyypillinen evankelisluterilainen seurakuntalehti. Lehden pääkirjoitusten aiheet nousivat 
pääsääntöisesti joko kirkkovuoden ajankohdasta tai muutoin ajankohtaisesta 
yhteiskunnallisesta aiheesta. Pääkirjoituksissa pohdittiin muun muassa Salon kaupungin ja 
Salo-Uskelan seurakunnan voimakkaan kasvun tuomia haasteita ja toisaalta vain muutamaa 
vuotta myöhemmin taloudellisen taantuman ja laman tuomia ongelmia. Pääkirjoituksissa 
oltiin aidosti kirkon ja seurakunnan asialla.  
Myös lehden muu aineisto oli hyvin tyypillistä aikansa luterilaiselle seurakuntalehdelle.  
Vuonna 1986 Salo-Uskelan seurakunta julkaisi yhden lehden, kun vuosina 1991–1995 lehti 
ilmestyi vuosittain 4 tai 5 kertaa. Sivujen ja julkaistujen juttujen määrä kasvoi samassa 
suhteessa, mutta esimerkiksi valokuvien määrä kasvoi aina seurakuntavaalien jälkeen, kun 
uusi kirkkovaltuusto esiteltiin seurakuntalaisille lehden välityksellä.  
Perinteinen uutinen tai ennakkojuttu on selvästi suosituin juttutyyppi ja myös 
henkilöhaastattelujen määrä oli odotetusti melko suuri. Jaan gradussani jutut aihealueittain 
seitsemään osioon. Eniten jutuissa käsiteltiin uskoa ja teologiaa, mutta myös kirkon hallinto 
ja etenkin lapset ja perhe olivat aiheita, jotka esiintyivät jutuissa useasti. 
Salo-Uskelan Seurakuntasanomien kymmenen ensimmäistä julkaisuvuotta eivät yllättäneet. 
Kun lehden teossa lähdettiin liikkeelle nollasta, kehitys oli määrällisesti erittäin nopeaa ja 
myös sisällöllisesti lehteen löytyi uusia, myös muista suomalaisista seurakuntalehdistä 
löytyviä näkökulmia. 
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1. Johdanto 
1.1 Tutkimustehtävä 
Salo-Uskelan seurakunnan ensimmäinen tiedotuslehti ilmestyi vuonna 1986.1 

Tutkin pro gradu -työssäni Salossa ilmestyvää seurakuntalehteä vuosina 1986–

1995. Tarkoituksenani on selvittää, minkälaisia teemoja ja asioita seurakuntalehti 

seurasi sivuillaan ja toisaalta minkälaisia kannanottoja lehti teki 

pääkirjoituksissaan. Kerron miten seurakuntalehden ilmestymistiheys ja 

sivumäärä kehittyivät kymmenen ensimmäisen vuoden aikana ja lisäksi selvitän 

lehden sisältöä erilaisten juttutyyppien mukaan. Tutkin minkälaisista aiheista 

lehdessä kirjoitettiin ja miten seurakunta käytti seurakuntalehteä 

tiedottamisessaan. 

Tutkimukseni lähteinä käytän vuosina 1986–1995 ilmestyneitä Salo-

Uskelan seurakunnan julkaisemia Salo-Uskelan Seurakuntasanomia, jotka olen 

saanut käyttööni seurakunnalta tutkimukseni ajaksi. Olen lukenut lehdet ja käynyt 

läpi systemaattisesti niissä oleva aineiston. Vuosina 1986–1995 julkaistiin 

yhteensä 35 tiedotuslehteä. Lisäksi käytän tutkimuksessani hyödyksi lehden 

syntyajankohtana julkaistuja Salon Seudun Sanomien numeroita, joihin olen 

perehtynyt lehden arkistossa. Käytössäni ovat olleet myös Salon seurakunnan ja 

Salon kaupungin arkistot. 

Seurakunnan ensimmäinen lokakuussa 1986 ilmestynyt tiedotuslehti oli 

nimeltään Salo-Uskelan Seurakuntasanomat. Ensimmäisen lehden pääkirjoitus 

”Seurakunta tiedottajana” oli päätoimittajana toimineen kirkkoherra Kauko 

Perttilän käsialaa.2 Hän perusteli pääkirjoituksessa tiedotuslehden tarvetta 

yhteiskunnan kasvaneella tiedotustulvalla, jossa kirkko ja seurakunnat eivät 

voineet jäädä sivustakatsojiksi. Lehden perustaminen liittyi Salo-Uskelan 

seurakuntaan saman vuoden alussa perustettuun seurakunta- ja tiedotussihteerin 

toimeen, joka mahdollisti entistä paremman tiedottamisen seurakunnan 

tapahtumista. Lehden päätoimittajana toimiva kirkkoherra linjasi seurakunnan 

tiedottamisen tehtäväksi välittää seurakunnan olemuksesta käsin nousevia ja sen 

tehtäviin liittyviä ajankohtaisia asioita.3 

Vantaan Laurin päätoimittaja Pauli Juusela luennoi lokakuussa 2000 

Suomen teologisessa instituutissa otsikolla ”Seurakuntalehti – kristillisen 

                                                
1 Salo-Uskelan Seurakuntasanomat, 1986. 
2 Suomen teologit 1990, 486.  
3 Seurakuntasanomat 1/1986, 2. 
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sanoman ajankohtainen tulkki”. Juuselan mukaan seurakuntalehdellä on tietty 

sanoma, se ei ole sitoutumaton kuten suurin osa muusta mediasta väittää olevansa.  

Juusela kirjoittaa, että seurakuntalehdellä on oma kristillinen näkökulmansa, josta 

se tarkkailee maailmaa.4 Tuula Sakaranaho ja Heikki Pesonen näkevät 

tiedotusvälineiden, niiden keskeisestä asemasta johtuen, muokkaavan melko 

tehokkaasti ihmisten käsityksiä uskontojen kyvystä vastata ajan haasteisiin.5 

Lehdistöä ja erityisesti vapaata sanomalehdistöä on kutsuttu Suomessa 

neljänneksi valtiomahdiksi. Lehdistön merkitystä ei voi vähätellä; erilaisia 

sanoma- ja aikakauslehtiä luki tutkimusajankohtani alkaessa ja sen aikana 

valtaosa aikuisista suomalaisista.  Sitoutumattoman sanomalehdistön lisäksi 

lehdistön historiaa ovat myös erilaisia aatteista syntyneet lehdet; kuten poliittisten 

puolueiden äänenkannattajat, erilaiset työväenlehdet ja myös hengelliset ja 

erilaisten kirkkokuntien julkaisemat lehdet. Sananvapauden nähdään usein 

suojaavan erityisesti median toimintaa ja journalismia, vakka kyseessä on yksilön 

oikeus. Sanavapaus on noussut jonkinlaiseksi kattokäsitteeksi ja sellaiset käsitteet 

kuin lehdistön-, viestinnän- ja medianvapaus ajatellaan usein samaksi asiaksi. 

Perustuslakiin kirjatulla sananvapaudella haluttiin Kari Karppisen mukaan turvata 

vapaata mielipiteenmuodostusta ja avointa julkista keskustelua ja toisaalta 

joukkotiedotuksen vapaa ja moniarvoista kehitystä ja vallankäytön julkista 

arvostelua. Sananvapaus kattaa näin myös median ja sen toimintavapauden 

turvaamisen.6  

Kiinnostuin henkilökohtaisesti journalismista ja sanomalehdistöstä kesällä 

1985 päästyäni kesätoimittajaksi paikallislehti Salon Seudun Sanomiin. Tuo 

kesätyö oli alkusysäys edelleen jatkuvalle ammatilliselle kiinnostukselle 

yhteiskunnallisin asioihin samalla kun se innosti opiskelemaan tiedotusoppia ja 

alaa yleisemminkin. Salo on ollut kansakoulun ensimmäisen luokan puolivälistä 

myös kotikaupunkini ja Salo-Uskelan seurakunta kotiseurakuntani. Salo-Uskelan 

seurakunnan tiedotuslehden ensimmäinen vuosikymmen osuu opiskelu- ja 

työurani alun kanssa yhteen ja tuo sitä kautta henkilökohtaista mielenkiintoa 

tutkimusaineistooni ja pro graduni sisältöön. Aloittaessani teologian sekä Suomen 

ja Skandinavian kirkkohistorian opinnot heräsi voimakkaana ajatus jo hankitun 

koulutuksen ja työkokemuksen hyödyntämisestä tutkielmatyössäni.     

                                                
4 Juusela 2000, 1. 
5 Sakaranaho & Pesonen 2002, 8. 
6 Karppinen 2012, 64. 
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Lars-Folke Landgrén kirjoittaa teoksessa Kristinuskon historian 

tutkimusalat ja metodit, kuinka lehdistö- ja muu mediatutkimus ovat samalla 

kommunikaatiotutkimusta, koska lehdistö ja muut mediat toimivat 

vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa. Landgrénin mukaan lehdistöhistorian 

tutkimuksessa erottuu kaksi metodista pääharaa, kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen 

tutkimusmetodi.7 Käytän gradussani kumpaakin menetelmää saadakseni 

todennettua Salo-Uskelan seurakunnan tiedotuslehden määrällisen ja laadullisen 

kehittymisen ensimmäisen kymmenen vuoden aikana. Mittaan lehtien ja 

julkaistujen juttujen lukumäärän kehittymistä, valokuvien käyttöä ja esimerkiksi 

erilaisten juttutyyppien kuten mielipidekirjoitusten, uutisten, henkilöhaastattelujen 

ja reportaasien määrää. Selvitän tilastollisesti myös, kuinka paljon jutuissa 

käsitellään kirkon eri työaloja tai esimerkiksi seurakunnan taloutta.  

Toisaalta aion tutkia lehden pääkirjoitusten sisältöä kvalitatiivisin 

menetelmin. Kuvailen tiedotuslehden pääkirjoitusten yhteiskunnallisia ja kirkon 

toimintaan liittyviä kannanottoja ja niiden sisältöjä. Landgrén toteaa, että ”otanta 

sopii yleensä huonosti kantaa ottavaan materiaaliin, kuten pääkirjoituksiin, 

artikkeleihin tai pakinoihin”.8  Siksi päätin ottaa pro graduuni kaikkien 35 

julkaistun lehden pääkirjoitukset analysoitavaksi. Peilaan lehden pääkirjoituksia 

seurakunnan tehtävään ja olemukseen sekä lehden ensimmäisessä 

pääkirjoituksessa itselleen ottamaan tehtävään seurakunnasta tiedottajana.  

Laadullisista tutkimusmenetelmistä kirjoitettujen lehtitekstien tutkimiseen 

soveltuu erityisesti sisällönanalyysi. Teoksessa Laadullinen tutkimus ja 

sisällönanalyysi Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi kuvaavat sisällönanalyysiä 

perusanalyysimenetelmäksi laadullisen tutkimuksen perinteissä. Kirjoittajien 

mukaan useimmat eri nimillä kulkevat laadullisen tutkimuksen 

analyysimenetelmät pohjautuvat jossain määrin sisällönanalyysiin. Heidän 

mukaansa sisällönanalyysia voidaan käyttää myös määrällisen tutkimuksen 

menetelmänä.9  

Pro gradu -työssäni tutkin seurakuntalehden sisältöä määrällisesti 

juttutyypeittäin ja aihealueittain. Lisäksi perehdyn pääkirjoitusten sisältöön.  

Pääkirjoituksissa seurakunta ja sen tiedotuslehti kertovat kantansa ajankohtaisiin 

kirkollisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Yritän sanallisesti kuvailla sitä, 

                                                
7 Landgén 2013, 127. 
8 Landgén 2013, 128. 
9 Sarajärvi 2018, 104. 
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millaisia pääkirjoituksen kannanotto ja mielipide kulloinkin ovat.  Miten se osuu 

yksiin kirkon ja seurakunnan yhteiskunnallisen tehtävän kanssa?  

Liisa Liimatainen pohtii teoksessa Journalismikritiikin vuosikirja paavin 

vaihtumista vuonna 2005 koskevaa raportointia suomalaislehdissä. Liimataisen 

mukaan tilanne osoitti katolisen kirkon osaavan uskonmarkkinoinnin ja että sen, 

suomalaisten toimittajien tulisi ymmärtää katolisen kirkon taitavaa 

markkinointistrategiaa. Liimatainen näki suomalaislehtien tavan käsitellä paavin 

kuolemaa kertovan tyrmäävästä suhtautumisesta uskontoon. Koska uskontoa 

pidetään yksityisenä asiana, sitä ei ole totuttu pohtimaan yhteiskunnallisena 

ilmiönä tai osana kansainvälistä politiikkaa. Uskontoja ja uskontoihin liittyviä 

asioita pitäisi käsitellä toimittajien koulutuksessa ja levittää esimerkiksi 

tiedotusmaailman yhteisissä seminaareissa samalla tavalla kuin esimerkiksi 

Euroopan unioniin liityttäessä.10 

Elisa Juholin ja Heikki Kuutti toteavat teoksessaan Mediapeli – anatomia 

ja keinot, että median ja sen levikkialueen riippuvuus toisistaan voi vaikuttaa 

journalismin sisältöön. ”Kotirakas” media ei halua heikentää yhteisöhenkeä ja voi 

siksi vältellä tietynlaisia tilanteita. Kukin media saa taloudellisen hyvinvointinsa 

omalta alueeltaan, jonka taloustilanne vaikuttaa myös mediaan taloudellisiin 

edellytyksiin. Siksi joskus myös polttavat alueelliset ongelmat voivat jäädä 

huomiotta imago-ongelmien pelossa.11 

Samaa asiaa pohtivat Markku Heikkilä ja Tapio Lampinen, jotka 

erittelevät kirkon suhdetta tiedotusvälineisiin kahden dikotomian avulla. Siinä 

lähettäjä voi olla joko kirkko tai sekulaari tiedotusyritys ja toiseksi itse sanoma eli 

asia voidaan julkistaa kirkon omassa tai sitoutumattomassa tiedotusvälineessä. 

Seurakuntalehti on esimerkki uskonnollisen organisaation omasta 

joukkoviestimestä, jossa julkaistavan aineistoa määrittää kirkon sanoma tai 

seurakunnan tärkeäksi katsomat asiat.12 

Kirkon tunnuksena on ollut vuosisatojen ajan risti, joka on voinut 

vaihdella tyylipiirteiltään ja muotokieleltään aikojen saatossa. Sen perusviesti on 

silti säilynyt.13 Kirkkohallituksen julkaisussa Kohtaamista ja sanoman levitystä 

pohditaan kirkon eri tahojen käsityksiä viestinnän tehtävästä. Halutaanko 

viestinnällä siirtää ja vaihtaa tietoja vai luoda yhteisyyttä vai levittää sanomaa. 

                                                
10 Liimatainen 2006, 163, 172. 
11 Juholin & Kuutti 2003, 23. 
12 Heikkilä & Lampinen 1982, 206. 
13 Aartomaa 1999, 54. 
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Seurakuntalehtien toimituksellista tasoa pidetään kirjavana ja osa lehdistä tehdään 

jopa harrastelijamaisesti ilman ammattijournalisteja. Myönteistä kehitystä on 

viime vuosina tuonut se, että lehtien taitosta ja osin myös toimituksellisesta työstä 

on yhä useammassa lehdessä vastannut palkattu ammattilainen. Journalismin 

tyyliin on vaikuttanut kiinnostavuuden kriteeri ja journalismi on myös 

yksilöllistynyt.14Juha Herkmanin mukaan viihteellisyys on tullut yhä vahvemmin 

juttuihin mukaan ja enenevässä määrin asioita ilmiöitä ja kuvataan henkilöiden 

kautta. Monet tutkijat pitävät suuntaa hyvänä.15 

Olen jakanut pro gradussani seurakuntalehtien jutut viiteen juttutyyppiin, 

joita ovat uutinen, henkilöhaastattelu, reportaasi, artikkeli sekä mielipidekirjoitus, 

joka pitää sisällään lehden pääkirjoitukset. Samalla tavalla olen määritellyt jutut 

aiheiden perusteella ja sitä kautta saanut tutkittua, kuinka paljon esimerkiksi 

lähetystyöstä tai seurakunnan taloudesta ja hallinnosta lehdessä kirjoitettiin. Jaoin 

jutut aiheiden perusteella kategorioihin, joita ovat talous- ja hallinto, usko, oppi ja 

teologia, perhe, lapset ja varhaiskasvatus, nuoret, musiikki, lähetystyö ja 

kansanvälisyys sekä diakonia. 

Journalistisella haastattelulla hankitaan tietoja henkilölähteeltä juttua 

varten. Haastattelija kertoo usein faktojen lisäksi omia tulkintojaan ja 

mielipiteitään. Haastattelu voi olla myös itsenäinen juttutyyppi.16 Heikki Kuutin 

mukaan haastattelu on henkilölähteitä hyödyntävä journalistinen 

tiedonhankintamenetelmä, joka pohjautuu kysymyksiin ja niihin saatuihin 

vastauksiin.  Henkilöhaastattelulla hankitaan usein ajatuksia ja mielipiteitä human 

interest -juttuun. Henkilöhaastattelu on myös oma juttutyyppinsä myös 

lehdistössä, mutta erityisesti sähköisessä mediassa.17 

Juttujen valintakriteerit ovat toimittajan ja tiedotusvälineen päätettävissä ja 

ne ovat esimerkiksi Tapani Huovilan mukaan hyvin ylimalkaisia ja toimittajan 

sovellettavissa. Termi portinvartija on syntynyt ajatuksesta, että toimittaja juttuja 

ja aiheita valitessaan toimii portinvartijana. Jutun pääseminen julkaistavaksi vaatii 

siis tuon portinvartijan juttukynnyksen ylittämistä. Jutulle annettu arvo myös sen 

millaisen tilan ja paikan juttu saa painetussa lehdessä. Huovila määrittelee uutisen 

ajankohtaiseksi muutoksesta kertovaksi jutuksi, joka kiinnostaa tai vaikuttaa 

vastaanottajien elämään ja joka on totta. Uutisjuttu on rakennettu niin, että heti 

                                                
14 Hakala & Sumiala-Seppänen 2003, 34, 51. 
15 Herkman 2011, 143. 
16 Juholin & Kuutti 2003, 126. 
17 Kuutti 2012, 47. 
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alussa kerrotaan tärkein asia ja sen jälkeen edetään taustoittaviin ja muihin 

seikkoihin. Reportaasia Huovila kuvailee uutista laajemmaksi ja raporttia 

vapaammaksi kuvaukseksi yksittäisestä tapahtumasta. Reportaasissa on mukana 

henkilöhaastatteluja, ympäristön kuvausta, toimittajan omaa selitystä ja jopa 

pikkuseikkoja. Mielipidejuttuja ovat pääkirjoitukset, kolumnit ja pakinat, joista 

pääkirjoitus kertoo Huovilan mukaan kustantajan virallisen kannan kuhunkin 

asiaan. Kolumneissaan toimittajat ottavat kantaa erikoisosaamistaan sivuaviin 

yhteiskunnallisiin asioihin. Mielipidekirjoituksia ovat myös 

yleisönosastokirjoitukset ja pakinat, joissa kirjoittaja hyvin persoonallisella tavalla 

ja jopa kevyesti kommentoi ajankohtaista asiaa.18 

Heikki Kuutti kuvaa teoksessaan Mediasanasto artikkelia tieteellisestä tai 

taiteellisesta kysymyksestä kantaaottavaan ja pohtivaan sävyyn laadituksi jutuksi. 

Myös pääkirjoitus on artikkeli.19 Uutinen kertoo uuden, yllättävän ja tärkeän 

tiedon yleisesti kiinnostavasta asiasta. Uutinen voi viitata myös asiaan, josta on 

pian saatavissa uutta tietoa. Uutinen on yleisin ja vanhin juttutyyppi, joka voidaan 

jakaa ajallisesti esimerkiksi ennakkouutisiin ja tapahtumauutisiin.20 

Teoksessa Journalistisen kirjoittamisen perusteet haastattelut jaetaan 

kahteen osaan. Henkilöhaastattelussa monesti julkisuuden henkilön persoona 

kiinnostaa niin paljon, että hänestä halutaan tehdä juttu. Asiahaastattelussa 

haastateltavalla on usein asiantuntijan rooli. Haastattelu voi olla oma 

juttutyyppinsä, mutta haastatteluja käytetään myös esimerkiksi reportaaseissa.21 

Reportaasin kuvataan kuuluvan uutisen tavoin uutta asiaa tiedottavana 

genreen, mutta reportaasi ei ole samalla tavalla ajankohtainen kuin uutinen.  

Toisaalta myös reportaasi perustuu tietoon, mikä takaa, että myös itse tekstistä voi 

muodostua persoonallista, särmikästä ja rentoa lattean vaihtoehdoksi. Liikaa tietoa 

reportaasiin ei kannata ladata.22 Jyrki Pietilä sanoo puhuvansa itse mieluummin 

juttutyypeistä kuin genrestä, sillä sanana juttu on lehtijournalismin käypä 

yleiskäsite. Pietilän mukaan juttutyypit voivat olla journalismin tutkijalle 

tavattoman kätevä tie journalismin kehityksen ymmärtämiseen.23  

Viestintää ja median toimintaa arvioitaessa pohditaan sisältöjen ohella 

myös lähteiden monipuolisuutta. Kyse on siinäkin sisällöistä ja huolesta, että 

                                                
18 Huovila 2005, 64, 124, 126, 133. 
19 Kuutti 2012, 12. 
20 Kuutti 2012, 209. 
21 Suhola & Turunen & Varis 2005, 67. 
22 Suhola & Turunen & Varis 2005, 108–109. 
23 Pietilä 2008, 22–23. 
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mediayrityksellä voi olla lähes monopoliasema. Minna Aslama Horowiz pohtii 

teoksessa Median kuviteltu valta, näkyykö saman omistajan medioissa 

samankaltaisia sisältöjä ja väistetäänkö niissä oman talon kritisointia.24 

Seurakuntalehdissä yleensä ja myös Salo-Uskelan seurakunnan tiedotuslehdessä 

tavoitteena on välittää seurakunnan olemuksesta käsin nousevia ja sen tehtäviin 

liittyviä ajankohtaisia asioita.25  

Heikki Nieminen käyttää termiä ”medioituminen”, joka hänen mukaansa 

liittyy tietoon, kokemuksiin ja identiteetteihin. Hänen mukaansa medioilla on 

aiempaa isompi vaikutus ihmisten pohtiessa omaa elämäänsä ja kysymystä kuka 

minä olen?  Niemisen mukaan ihmiset pohtivat olemassaoloaan ja identiteettiään 

suhteessa muihin ihmisiin ja kulttuuriin. Mediat voivat olla sekä erottamassa että 

yhdistämässä ihmisiä ja erilaisia sosiaalisia ryhmiä. Representaatiolla tarkoitetaan 

asian esittämistä valmiiksi tulkittuna ja jostain näkökulmasta määriteltynä. 

Kysymys on asiaan liittyvien merkitysten synnyttämisestä median avulla.26  

Tapio Luoman mukaan ihmisten mielikuvia kirkosta ei voi hallita, vaikka 

brändiä tuleekin rakentaa tietoisesti. Käsitykset kirkosta muotoutuvat useimmiten 

paikallisseurakunnissa, joissa ihmiset päättävät muun muassa jäsenyydestään 

kirkossa.27 

Johanna Sumiala-Seppänen toteaa kirjoituksessaan Pyhän median monet 

kasvot, että keskustelua median ja uskonnon suhteista on hyvä käydä myös 

akateemisen maailman ulkopuolella. Pyhää mediaa ja pyhää mediassa luovat 

tutkijoiden ohella myös muuta uskonnon ja viestinnänalan toimijat kuten papit, 

opettajat ja journalistit.28  

Myös kirkon viestintätehtävissä olevilta vaaditaan samanlaisia taitoja kuin 

viestinnässä yleensä. Tapio Varis sanoo, että medialukutaito on 

monikulttuurisessa maailmassa myös kulttuurista luku- ja kirjoitustaitoa.29  

Teoksessa Johtaminen seurakunnassa todetaan yhteinen käsityksen 

perustehtävästä selkeyttävän seurakunnan johtamista ja toimintaa. Jo kirkkolain 

mukaan kirkko julistaa Jumalan sanaa ja toimii muutenkin kristillisen sanoman 

levittämiseksi.30 Uusi globaali informaatiokulttuuri on mukana myös ekumeenisen 

                                                
24 Aslama Horowiz 2012, 228. 
25 Seurakuntasanomat 1/1986, 2. 
26 Nieminen & Pantti 2012, 16−17, 119. 
27 Luoma 2005, 124. 
28 Sumiala-Seppänen 2005, 16. 
29 Varis 2005, 140. 
 
30 Turunen & Poutiainen 2003, 22. 



 8 

liikkeen kehittymisessä ja vaikuttaa muun muassa kirkkojen yhteyden 

käytäntöihin. Raine Haikarainen näkee, että tulevaisuuden ekumeenista 

viestintäkeskustelua on hyvä pohtia sekä maailmanlaajuisista että paikallisista 

lähtökohdista käsin.31  

Laadullisen tutkimuksen analyysissä ja raportoinnissa eri vaiheita ei aina voi 

erottaa omiksi kokonaisuuksikseen, vaan ne voivat olla osin samanaikaisia ja 

monin tavoin kietoutuneita toisiinsa. Itse tutkimustehtävä voi tarkentua vielä 

tutkimuksen kuluessa ja siksi raportoinnin eteneminen ei välttämättä noudata 

perinteisen tutkimusraportin etenemistä. Kirjassaan Laadullinen tutkimus ja 

sisällönanalyysi Tuomi ja Sarajärvi näkevät mahdolliseksi kirjoittaa 

tutkimusraportti perinteisen raportin muotoon. Tämä koskee kirjoittajien mukaan 

varsinkin aloittelevia tutkijoita ja opiskelijoita. 32  

1.2 Seurakuntalehtien kehitys tutkimusajankohdan alussa 
Varhaisimmat Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntalehdet perustettiin 

1900-luvun alussa yhdistyspohjaisina.  Paikallisten seurakuntien julkaisemien 

lehtien määrä alkoi lisääntyä 1930-luvulta lähtien ja 1940-luvun alkupuolella 

ilmestyi jo noin 30 seurakuntalehteä. Lehtien sisältö koostui hartauskirjoituksista, 

minkä lisäksi yleistä aineistoa olivat artikkelit seurakunnan toiminnasta ja kirkon 

elämästä yleensä. Seurakunnat jakoivat jo tuohon aikaan lehtiä ilmaiseksi 

jäsenilleen.33 

Tutkimusajankohtani alussa 1980-luvun puolivälissä seurakuntalehtiä 

julkaistiin jo 50 eri puolilla maata. Niistä noin 30 oli enemmistökirkon piirissä. 

Seurakuntalehtien merkitys alkoi kasvaa sotavuosien jälkeen 1950-luvun 

alkupuolella. On huomattava, että monet seurakuntalehdet toimivat useamman 

seurakunnan yhteisenä tiedotusvälineenä. Esimerkiksi Vuonna 1907 perustettu 

Oulun ja Pohjois-Suomen seurakuntalehti Rauhan Tervehdys toimi vuonna 1986 

kaikkien Oulun hiippakunnan 29 seurakunnan tiedotuslehtenä. Rauhan Tervehdys 

ilmestyy edelleen, mutta sen taustayhteisö on muuttunut matkan varrella. Toinen 

mielenkiintoinen esimerkki on vuodesta 1970 ilmestynyt Kyrkpressen, joka toimi 

alusta asti Porvoon hiippakunnan kaikkien ruotsinkielisten seurakuntien 

tiedotuslehtenä. Lehden merkityksestä seurakuntien tiedottamiselle kertoo, se, että 

                                                
31 Haikarainen 2002, 285. 
32 Sarajärvi & Tuomi 2018, 173. 
33  Heikkilä 1991, 75. 
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vuonna 1983 Porvoon hiippakunnan 83 seurakunnasta peräti 78 tilasi lehden 

alueensa jokaiseen talouteen.34 

Seurakuntalehdet ilmestyivät yleensä muutaman kerran vuodessa ja niiden 

julkaisemisesta vastasi yleensä joku seurakunnan papeista muun työnsä ohessa. 

Seuraavilla vuosikymmenellä seurakuntien toimintaan kohdistuneet odotukset 

saivat monet seurakunnat lisäämää tiedotustaan. Siihen liittyi olennaisesti 

ensimmäisten tiedotussihteerien virkojen perustaminen aluksi useimmiten 

osapäiväisinä. Vuonna 1971 seitsemällä seurakunnalla Suomessa oli päätoiminen 

tiedotussihteeri ja vuoteen 1983 mennessä virkoja tai toimia oli yli 

kolmessakymmenessä seurakunnassa seurakunnassa. Tiedotussihteerin tehtäviin 

kuului yleisesti seurakunnan tiedottaminen, jossa omalla lehdellä oli iso merkitys. 

Lehdet painettiin offset-tekniikalla ja useimmat ilmestyivät tabloid-koossa. 

Helsingin kirkkosanomat näki päivänvalon 1942 ja vuonna 1960 Helsingin 

suomenkielisten seurakuntien perustama lehti vaihtoi nimekseen Kirkko- ja 

Kaupunki. Osin varmasti vakavaraisen ja suuren kustantajansa vuoksi lehteä 

pysyttiin julkaiseman lähes viikoittain ammattijournalistien voimin. Muutaman 

laajasti jaetun ja useamman kerran vuodessa ilmestyneen seurakuntalehden lisäksi 

Suomessa ilmestyi siis 1980-luvun alussa lähes 50 seurakuntalehteä, joista 30 

evankelisluterilaisen kirkon seurakunnissa.35 

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, YTT Veli-Matti Salminen kertoi 

haastattelussa, että vuonna 1987 yhteensä 125 seurakuntaa tai seurakuntayhtymää 

(tuolloin n. 21 % seurakunnista) julkaisi omaa seurakuntalehteä. Ne ilmestyivät 

pääsääntöisesti 2-3 kertaa vuodessa, suuremmissa seurakunnissa keskimäärin 5 

kertaa vuodessa.36 Salmisen mukaan 1980-luvun puolivälissä puhuttiin yleisesti 

siitä, kuinka seurakunnat olivat yhä enemmän siirtyneet käyttämään 

tiedotuksessaan hyväksi paikallis- ja maakuntalehtiä. Kerrottiin, että seurakunnat 

olivat mainostaneet jopa jumalanpalveluksia rohkeasti lehdissä. Paikallislehdet 

mainittiin seurakunnille tehokkaimpana tiedottamiskanavana.37 

Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisemassa nelivuotiskatsauksessa 1984–1987 

kerrotaan, kuinka kirkon elämään sisältyi kertomuskautena monia 

tiedotusvälineitä kiinnostavia tapahtumia. Kiinnostusta herättivät niin uusi 

                                                
34 Heikkilä 1991, 77. 
35 Heikkilä 1991, 76–77. 
36 Veli-Matti Salminen, sähköposti 27.11 2017.  
37 Veli-Matti Salminen, sähköposti 27.11.2017. 
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virsikirja kuin naispappeus ja arkipyhien siirto tai kirkollisten toimitusten uudet 

kaavat.38  

Samaan aikaan kun Salo-Uskelan seurakunta perusti oman lehden, muualla 

maassa seurakunnat pyrkivät lisäämään yhteistyötä alueidensa sanomalehtien 

kanssa. Esimerkiksi Kirkko ja Kaupunki – lehden julkaiseminen annettiin 1986 

tehdyllä sopimuksella Sanomaprintin tehtäväksi ja samalla seurakunnat saivat 

mahdollisuuden kehittää lehden lehteä entistä korkeatasoisemmaksi kristilliseksi 

viikkolehdeksi. Vantaalla taasen seurakunnat päättivät ostaa viikoittain aukeaman 

verran ilmoitus- ja tiedotustilaa kahdesta paikallislehdestä; Etelä-Vantaasta ja 

Vantaan Seudusta.39  

Tutkimusajankohtani päättyessä vuonna 1995 yhteensä 76 seurakuntaa ja 14 

seurakuntayhtymää (tuolloisista seurakunnista siis noin 15 %) julkaisi omaa, 

vähintään kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä. Lehtien yhteenlaskettu levikki 

oli vuonna 1995 noin 1,4 miljoonaa kappaletta.  Merkittävänä rakenteellisena 

muutoksena mainittiin tuohon aikaan asiakaslehtimallin yleistyminen, jolloin 

kustannuspalvelut ostettiin kustannusyhtiöltä. Tämä vaikutti sekä lehtien ulkoasun 

kohentumiseen että kaupallisen ilmoitustilan myynnin kasvamiseen. Jo tuolloin 

keskusteltiin painetun seurakuntalehden hitaudesta seitsenpäiväisten varsinaisten 

sanomalehtien ja yleistyvien kaapelitelevisioiden ja paikallisradioiden ja 

tavoittaessa yhä useamman suomalaisen päivittäin.  Mutta vaikka seurakuntien 

omien lehtien varsinainen tiedotusarvo kärsi niiden harvasta ilmestymistiheydestä, 

seurakuntien tiedotuslehdillä oli oma merkityksensä syventävien artikkeleiden ja 

erityisesti hartauskirjoitusten kanavana.40  

1.3 Salon kaupunki 1980-luvun puolivälissä 
Salon kaupunki oli 1980-luvun puoliväliin tultaessa Salon talousalueen selkeä 

keskus ja ainoa kaupunki kymmenen ympäröivän kunnan keskellä. Salon 

kaupungin ja Salon ympäryskuntien yhteistyö on alkanut eri muodoissa jo 

vuosikymmeniä sitten ja oli 1980-luvulle tultaessa osa normaalia kanssakäymistä. 

Salon seutu ajateltiin jo 1980 luvulla yhtenäiseksi työssäkäyntialueeksi ja Salon 

kaupunki alueen taloudelliseksi veturiksi.  Salon, Halikon, Kiikalan, Kiskon, 

Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kesken tehtiin 

luontevaa yhteistyötä esimerkiksi Salon kaupungin omistamien yläasteiden ja 

                                                
38 Heino & Kauppinen & Ahonen 1992, 160. 
39 Heino & Kauppinen & Ahonen 1992, 160. 
40 Veli-Matti Salminen sähköposti 27.11 2017. 
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lukioiden ylläpitämisessä, mutta myös esimerkiksi terveyskeskusta ja ammatillista 

opetusta koordinoivissa kuntainliitoissa. Kun lainsäädännön mukaan 

seurakuntarajat seurasivat kuntarajoja, Salon seudulla toimi myös 10 seurakuntaa 

enemmän ja vähemmän yhteistyössä. 

Salo muuttui vuonna 1960 kauppalasta kaupungiksi yhtenä ensimmäisestä 

uudesta kaupungista. Valtioneuvosto teki kesäkuussa 1966 päätöksen Uskelan 

kunnan lakkauttamisesta ja vuonna 1967 sen entinen emäpitäjä Uskela liitettiin 

Saloon.41 Sijainniltaan hyvässä paikassa Helsingin ja Turun välissä sijaitseva 

Salon kaupunki oli kasvattanut väkilukuaan 1980-luvun puoliväliin tultaessa vuosi 

toisensa jälkeen jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Vuonna 1970 Salossa asui 17 

326 henkilöä, 1980 jo 19 607 ja vuonna 1983 ylitettiin jo 20 000 asukkaan 63 

hengellä. Vuonna 1985 salolaisia oli jo 20 441.42 

Salosta on matkaa Turkuun noin 50 kilometriä ja Helsinkiin 115 kilometriä. 

Helsinkiä ja Turkua yhdistävä Valtatie 1 kulki 1980-luvulla Salon kaupungin läpi 

ja rautatieyhteys kumpaankin suuntaan kulki Salon kautta useita kertoja päivässä. 

Jo 1980 luvulla kasvava elektroniikkateollisuus kuljetti jonkin verran ihmisiä 

töihin Saloon myös Turun ja pääkaupungin suunnasta. Salon kaupungin suurin 

työllistäjä vuoden 1985 aikana oli Saloran tv- tehdas 1626 työntekijällään ja 

Mobiran matkapuhelintehdas 814 henkilöllä. Kolmanneksi suurimpana näyttäytyi 

vaatetusteollisuuden yritys FinnFlare (457) ja lehtikustantaja Salon Seudun 

Sanomalehti Oy 216 työntekijällään.43 1980-luvun puolivälissä aloitetut iltatorit 

olivat tuolloin Salon ja koko seutukunnan kesän piristysruiske. Iltatorien alku 

ajoittuu vuoteen 1982, jolloin kulttuurilautakunta kutsui kaupungissa toimivien 

yhdistysten edustajia keskustelemaan torin kesätoiminnasta.44 Myös Salo-Uskelan 

seurakunta oli aktiivisesti mukana luomassa uutta tapahtumakulttuuria 

kaupunkiin. Jo vuonna 1985 iltatoreilla vieraili arviolta 20 000 ihmistä ja samana 

vuonna perustettiin iltatoritoimintaa kehittämään Suvisalo ry.45 

Salo muuttui 1980-luvulle tultaessa kehittyneeksi teollisen toiminnan ja 

palvelujen leimaamaksi paikkakunnaksi. Salon ympäristökunnissa maataloudella 

oli edelleen näinäkin vuosikymmeninä keskimääräistä suurempi merkitys, joten 

kaiken kaikkiaan Salossa ja lähiseudulla tiivistyi varsin monipuolinen eri 

                                                
41 Alifrosti 1996, 236. 
42 SKA KhII De12 Kunnalliskertomus 1985, 14. 
43 SKA KhII De12 Kunnalliskertomus 1985, 21. 
44 Hollmén & Jyrkkiö & Nordell 2014, 269. 
44  Savikko 2012, 43. 
 



 12 

väestönryhmien ja elinkeinojen joukko. Salon kaupunki eli uudenlaista teollista 

kehitystä 1980-luvulle tultaessa. Kaupungin lähihistoria kertoo tarinan pienen 

varsinaissuomalaisen kaupungin vaurastumisesta ja kansainvälistymisestä 

elektroniikkateollisuuden hurjan kasvun imussa. Salo kehittyi maailman 

mittakaavassakin näkyvästi Saloran, Mobiran ja Nokian kaupunkina. Juuri ennen 

tutkimusajankohtani alkua 1986 Nokia oli juuri korvannut Mobira-nimen 

puhelimissa. Nokian sittemmin maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi 

johtama Jorma Ollila työskenteli Salossa tammikuusta 1990 alkaen. Martti Häikiö 

kertoo kirjassaan Nokia Matka maailman huipulle, kuinka Ollila oli kertomansa 

mukaan saanut puoli vuotta aikaa päättää, pitääkö Nokia matkapuhelintoimintansa 

vai myydäänkö se. Neljän kuukauden pohdinnan jälkeen tehty päätös, ettei 

toimintoja myydä, oli Salon kehitykselle ja tulevaisuudelle iso asia.46 

Salon työllisyystilanne oli vuonna 1985 kohtuullisen hyvä, sillä esimerkiksi 

elokuussa kaupungin työttömyysprosentti oli ainoastaan 2,2, josta se nousi 

kesäsesongin jälkeen vuoden loppuun mennessä 3,4 prosenttiin. Salon 

kaupungissa poliittinen päätöksenteko oli tutkimusajankohtani alkamiseen asti 

vahvasti SDP:n ja sitä vasemmalla olevien ryhmittymien käsissä. 1980 

kunnallisvaaleissa demarit vaaliliittoineen saivat 51,9 prosenttia annetuista äänistä 

ja vielä 1984 vaaleissa 49,7 prosenttia. Vuoden 1984 vaaleissa vasemmiston 

vaaliliitto hävisi siis ei-vasemmistolle äänissä, mutta piti enemmistön valtuustossa 

vaalimatematiikan avulla.47 

Salossa ilmestynyt ja koko Salon talousalueelle levinnyt paikallislehti Salon 

Seudun Sanomat hoiti yksinoikeudella 1980 luvun puoliväliin tultaessa paikallista 

ja seudullista tiedonvälitystä. Kuluttajille sen paremmin kuin ilmoittajille ei ollut 

käytännössä vaihtoehtoa ja ajan hengen mukaisesti lehti käytti valtaansa omien 

mutta myös yhteisönsä etujen hyväksi. Salon Seudun Sanomat seurasi tarkasti 

paikallispolitiikkaa ja kertoi mielipiteensä ajankohtaisiin asioihin niin 

pääkirjoituksin kuin päätoimittajan ja toimituspäällikön kolumnein. Salossa 

vuosikymmeniä jatkunut vasemmiston valta-asema oli pikkuhiljaa murenemassa 

ja lehti seurasi esimerkiksi vuoden 1984 kunnallisvaaleja tarkasti ja kommentoi 

voimakkaasti useaan otteeseen SDP:n sisäisiä valtataisteluja. Myös Salon 

kaupungin poliittisista syistä tekemät päätökset tukea lehti-ilmoituksin eri 

puoluelehtiä saivat paikallislehden kommentaattorit tarttumaan kynään. 

                                                
46 Häikiö 2009, 108–109. 
47 SKA KhII De12 Kunnalliskertomus 1985, 15. 
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1.4. Salo-Uskelan seurakunta 1980-luvun puolivälissä 
Salo-Uskelan seurakunta on toiminut alueellisesti nykyisessä koossaan vuodesta 

1948, jolloin Salon ja Uskelan seurakunnat yhdistettiin. Kun Uskelan kunta 

yhdistettiin Salon kaupunkiin 1967, kaupunki ja seurakunta ovat käsittäneet siitä 

asti saman 13,9 neliökilometrin alueen.  Tilastojen mukaan Salon kaupungin 

väkiluku oli vuoden 1983 ensimmäisenä päivänä 19 976 henkilöä ja seurakunnan 

jäsenmäärä 1982 viimeisenä päivänä 18 917. Näin ollen seurakuntaan kuului noin 

95 prosenttia kaupungin asukkaista. Seurakunta ja kaupunki muodostivat sekä 

alueellisesti että väestöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden.48 

Salo-Uskelan seurakunnan väkiluku kasvoi koko 1980-luvun ja oli vuoden 

1985 lopussa 19 113 henkeä, mikä oli 107 henkilöä enemmän kuin vuonna 1984.  

Kirkosta eroaminen ja kirkkoon liittyminen oli suhteellisen vähäistä: kirkosta 

erosi 49 jäsentä vuonna 1984, kun vuonna 1985 luku oli 46. Kirkkoon ja 

seurakuntaan liittyi samoina vuosina 19 ja 16 henkilöä.49 Esimerkiksi vuonna 

1984 seurakuntaan muutti 828 henkilöä kun muuttoliike toiseen suuntaan oli 770 

henkilöä.50 

Salo-Uskelan seurakunnan palveluksessa työskenteli vuoden 1986 aikana 

päätoimisen henkilökunnan lisäksi lomien sijaisia ja kesätyöntekijöitä muun 

muassa hautausmailla ja Naarilan leirikeskuksessa. Kirkkoherra Kauko Perttilän 

lisäksi papistoon kuuluivat 1. kappalainen Veli Taanila ja 2. kappalainen Kari 

Lintuvuori sekä viralliset apulaiset Ahti Iivonen ja Pekka Alaja. Sairaalapastorin 

virassa työskenteli Pekka Alaja ja lehtorina Raija-Leena Heikkilä. Kanttoreita 

seurakunnan palveluksessa oli kolme ja diakoniatyössä palveli kolme vakinaista 

diakonissaa sekä diakoniatyöntekijä. Päiväkerhotyöstä vastasi toiminnanohjaaja ja 

hänen kanssaan kerhotyötä teki seitsemän lastenohjaajaa ja lukuisa joukko 

päiväkerhoapulaisia ja lastenhoitoharjoittelijoita. Seurakunnan palkkalistoilla oli 

myös tyttö- ja poikatyön ohjaaja, kaksi nuorisotyönohjaajaa ja osa-aikainen 

partionjohtaja sekä osa-aikainen pyhäkoulusihteeri. Seurakunta- ja 

tiedotussihteerin lisäksi kirkkoherranvirastossa työskenteli kolme kanslistia, 

talouspäällikkö, kirjanpitäjä, kassanhoitaja ja erikseen taloustoimiston kanslisti. 

Kiinteistöjen hoidosta huolehtivat talonmies-vahtimestari ja kolme siivoojaa. 

Uskelan ja Salon kirkoissa oli oma suntionsa, Naarilassa emäntä, talonmies, 

                                                
48 SSA Cb9 Salo-Uskelan seurakunnan seurakuntasuunnitelma 1985–1988, 12. 
49 SSA Cb10 Salo-Uskelan seurakunnan toimintakertomus 1985, 14.  
50 SSA Cb10 Salo-Uskelan seurakunnan toimintakertomus 1985, 39. 
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siivooja ja kaksi keittiöapulaista. Hautausmaista huolehti neljä vakituista 

työntekijää puutarhurin alaisuudessa. Ollikan ja Ruuhelan seurakuntakodeissa 

työskenteli kummassakin oma siivooja.51     

1980-luvun puolivälissä Salo-Uskelan seurakunnan toiminta perustui 

vakiintuneisiin työmuotoihin. Seurakunnan taloudellinen asema oli ollut usean 

vuoden ajan vakaa.  Salo-Uskelan seurakunnan vuoden 1984 

toimintakertomuksessa kerrotaan kuluneen vuoden merkittävistä tapahtumista ja 

muutoksista. Vuoden kohokohtina pidettiin kirkkovuoden juhla-aikoja ja erilaisia 

teemapäiviä. Lisäksi seurakuntatalossa tehdyt muutostyöt olivat lisänneet 

huomattavassa määrin erilaisten seurakuntapiirien ja yksityisten juhlien 

järjestämistä seurakuntatalon tiloissa. Seurakuntatalon yhteyteen valmistunut 

nuorisotoimisto antoi entistä paremmat eväät nuorisotyöntekijöiden yhteistyölle ja 

suunnittelulle.. Seurakunnan vuoden 1984 merkittävimpiä tapahtumia olivat 

lukuisat hengelliset juhlapäivät evankelioimisen, lähetyksen ja sanan julistamisen 

muodossa. Uutta toimintaa oli seurakuntakoulu, joka syventyi opetuksessaan 

kristillisen uskon peruskysymyksiin.  Uuteen virsikirjaehdotukseen 

seurakuntalaisia oli perehdytetty virsi-iltojen johdolla.52 

Salo-Uskelan seurakunta valmisteli ennen vuosikymmenen vaihdetta niin 

sanotun pitkän tähtäimen suunnitelman vuosille 1985–1989. Suunnittelun 

lähtökohdiksi otettiin seurakunnan väestörakenteen ja taloudellisten resurssien 

tarkastelu suhteessa olemassa oleviin työmuotoihin ja toimintatapoihin. Edellisen 

kerran pidempää suunnittelua oli harrastettu vuosiksi 1973–1983 tehdyssä 

suunnitelmassa.53 

Uudessa seurakuntasuunnitelmassa oli ensimmäistä kertaa oma alalukunsa 

koskien seurakunnan tiedottamista. Tiedottamisessa oli suunnitelmaan kirjatun 

mukaisesti kysymys seurakunnan perustehtävästä eli kirkon sanoman 

välittämisestä. Suunnitteilla olevan tiedotustoimikunnan ydinkysymykseksi 

määriteltiin se, kuinka seurakunta tavoittaa kaikki jäsenensä. Samalla otettiin 

ensimmäistä kertaa virallisesti esiin ajatus oman seurakuntalehden 

perustamisesta.54 

 

                                                
51 SSA Cb10 Salo-Uskelan seurakunnan toimintakertomus 1986, 29. 
52 SSA Cb10 Salo-Uskelan seurakunnan toimintakertomus 1985, 2. 
53 SSA Cb9 Salo-Uskelan seurakunnan seurakuntasuunnitelma 1985–1988, 2. 
 
 
54 SSA Cb9 Salo-Uskelan seurakunnan seurakuntasuunnitelma 1985–1988, 28. 
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2. Salo-Uskelan seurakuntalehti 1986–1995 

2.1 Seurakunnan tiedotus lehden perustamiseen saakka 
Vuoteen 1985 saakka Salo-Uskelan seurakunta oli hoitanut tiedottamista 

antamalla uutis- ja reportaasiaiheita paikallisille tiedotusvälineille. Seurakunta oli 

julkaissut omaa kausitiedotettaan ja ostanut lehti-ilmoituksia paikallislehdestä. 

Kausitiedotteet olivat tuohon aikaan työmuotokohtaisia ja niitä jaettiin 

jäsenjakeluina esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyössä, diakoniatyössä ja vanhustyössä. 

Sisäistä tiedottamista hoidettiin viikoittaisissa työntekijäkokouksissa ja 

työmuotokohtaisissa neuvotteluissa. 55 

Salon kaupungin ja seurakunnan yhteiselo oli tutkimusajankohtaan 

tultaessa sujuvaa. Kumpikin huolehti omista velvollisuuksistaan, mutta 

yhteistyötä tehtiin eri tavoin kouluissa, vanhustenhuollossa, päivähoidossa ja osin 

nuorisotyössä. Vuosien varrella yhteistyö on kehittynyt ja saanut yhä 

monipuolisempia muotoja. Yhteistyö vahvisti paikallista ja alueellista identiteettiä 

eikä kunnan ja seurakunnan yhteistyön lisääntyminen nostanut näkyvää 

vastustusta yhteisössä. Tuohon aikaan seurakunnalla ei ollut välinettä tuoda omaa 

sanomaansa seurakuntalaisten tietoisuuteen muuta kuin mainostilaa ostamalla. 

Seurakunnalla oli tarve saada viestiä jäsenilleen sen tarjoamista lapsi- ja 

nuorisotyön, diakoniatyön ja vanhustyön palveluista sekä erilaisista tapahtumista. 

Seurakuntasuunnitelmassa arvioitiin tiedottamisen sen hetkistä tilaa listaamalla 

erikseen tiedottamisen heikkoja ja vahvoja puolia. Vahvuuksiksi nähtiin 

paikallisten tiedottajien myönteinen suhtautuminen seurakuntaan ja myös se, että 

seurakunnalla oli itsellään tiedotusmyönteisiä työntekijöitä. Myös yhteistyön 

kaupungin siellä toimivien eri järjestöjen kanssa katsottiin toimivan hyvin. 

Tiedottamisen heikoiksi puoliksi kuvattiin erityisesti tiedotussihteerin ja 

tiedotustoimikunnan puute, mikä näkyi tiedottamisen epäyhtenäisyytenä ja sen 

tehottomuutena. Lisäksi kaivattiin työntekijöille ja luottamushenkilöille 

tiedottamiskoulutusta ja parannusta sisäiseen tiedottamiseen. Myös 

tiedotusmäärärahoja pidettiin liian niukkoina.56 

                                                
55 SSA Cb9 Salo-Uskelan seurakunnan seurakuntasuunnitelma 1985–1988, 34. 
56 SSA Cb9 Salo-Uskelan seurakunnan seurakuntasuunnitelma 1985–1988, 35. 
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Seurakuntasuunnitelmassa linjattiin ajatus, että jokainen seurakunnan 

työntekijä oli myös tiedottaja omassa tehtävässään. Tiedotustoiminnan 

tehostaminen nähtiin mahdollisena osin kouluttamalla henkilöstöä tiedotustyöhön.  

Ulkoisen tiedottamisen parantamiseksi haluttiin perustaa 

tiedotustoimikunta johtamaan ja valvomaan seurakunnan tiedottamista. Samalla 

todettiin, että seurakunta tarvitsee päätoimisen seurakunta- ja tiedotussihteerin, 

jonka tehtäväksi annetaan seurakunnan tiedotustoiminnan kehittäminen ja sitä 

vastaaminen. Samassa yhteydessä pohdittiin tiedotuskoulutuksen tarvetta omille 

työntekijöille ja luottamushenkilöille ja sekä viikoittaisen tiedotuspalstan 

kehittämiseksi entistä informoivammaksi. Seurakunnalle haluttiin teetettäväksi 

myös oma tunnus, jota voitaisiin käyttää erilaisissa tiedotteissa. Seurakunta kirjasi 

suunnitelmaan myös ajatuksen paikallisradiohankkeen seuraamisesta ja 

mahdollisesta osallistumisesta sen toimintaan. Lisäksi päätettiin edustavan ja 

monipuolisen tiedotusaineiston valmistamisesta ja ajan tasalla pitämisestä sekä 

uutispalvelun tehostamisesta lisäämällä tiedotustilaisuuksia.57 

Varsinainen seurakunta- ja tiedotussihteerin työsopimussuhteinen toimi 

perustettiin 28.10.1985 pidetyssä kirkkovaltuuston kokouksessa. Aivan 

soraäänittä toimen perustaminen ei mennyt, sillä kirkkoneuvoston esitys toimen 

perustamisesta sai kannatetun vastaesityksen asian jättämisestä pöydälle. Kun 

vastaesitys oli kaatunut äänin 27-6, kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti toimen 

perustamisesta. Palkkaus määriteltiin valittavan koulutustason perusteella; 

korkeakoulututkinnon suorittaneen palkkaus oli K24 ja opistotasoisen 

koulutuksen suorittaneen palkkaus K21 palkkaluokan mukainen.58 

Salo-Uskelan seurakunnan asioita seurannut paikallislehti Salon Seudun 

Sanomat seurasi kuntapolitiikkaa monen mielestä jopa ärhäkkäästi, mutta suhde 

Salo-Uskelan seurakuntaan oli 1980-luvun puoliväliin tultaessa asiallinen. Salo-

Uskelan seurakunnan saamaan huomioon lehden palstoilla vaikutti se, että 

levikkialueella sijaitsi toistakymmentä muuta itsenäistä kuntaa, joiden tapahtumia 

lehti pyrki seuraamaan tasapuolisesti. Siksi kirkon ja seurakunnan ajankohtaisia 

asioita ei seurattu pelkästään Salo-Uskelan seurakunnan näkövinkkelistä, vaan 

juttuja esimerkiksi diakoniasta, rippileireistä ja vaikkapa kristillisistä juhlista 

tehtiin paljon myös muiden seurakuntien tapahtumia raportoimalla.  

                                                
57 SSA Cb9 Salo-Uskelan seurakunnan seurakuntasuunnitelma 1985–1988, 35. 
58 SSA Cb9 Kirkkovaltuuston ptk. 28.10.1988. 
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Seurakunnan vuoden 1985 budjettiesityksestä tekemässään jutussa ”Salo-

Uskelan seurakunta satsaa toimintaan” kerrottiin seurakunnan tärkeimmät 

menoerät ja kuinka itse toiminnan osuus haukkaa selkeästi suurimman palan 

seurakunnan 10,4 miljoonan markan budjettikakusta. Samalla todettiin, että 

velattoman ja suuret investoinnit jo suorittaneen seurakunnan toiminnoissa 

panostetaan lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön sekä musiikkikasvatukseen. 

Toiminnan kasvu näkyi uusien virkojen perustamisessa. Kirkkoherranvirastoon 

saadaan kaksi uutta kanslistia ja taloustoimistoon kanslisti ja kassanhoitaja. 

Seurakuntaan palkataan toinen kanttori ja papiston apulaisen virka muutetaan 

kappalaisen viraksi.59 

Salon Seudun Sanomat seurasi myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

päätöksentekoa normaalein journalistisin perustein ja julkaisi esimerkiksi Suomen 

Tietoimiston tekemiä kirkollisia uutissähkeitä ja juttua säännöllisesti. 

Tammikuussa 1984 kerrottiin kirkolliskokouksen päätöksestä sallia sairaalle 

annettava öljyvoitelu.  Jutussa kerrottiin, kuinka kolmen päivän kokoustamisen 

jälkeen kirkolliskokous hyväksyi myös 30 uudistettua kaavaa sisältävän 

kirkollisten toimitusten kirjan. Sairaan luona käyntiä koskevia kaavoja 

hyväksyessään kirkolliskokous hyväksyi sairaan öljyllä voitelemisen kaavan 

täpärällä äänestystuloksella 54–49.60 

Marraskuussa samana vuonna lehti uutisoi arkkipiispa John Vikströmin 

ajatuksen siitä, että arkipyhien palauttaminen takaisin omille paikoilleen olisi 

ajankohtaista. Arkkipiispa oli luonnehtinut pois omilta paikoiltaan siirrettyjä 

kirkkopyhiä lainaksi talouselämälle ja nyt olisi aika aloittaa vähitellen tapahtuva 

takaisinmaksu.61 

Lehti teki samasta asiasta jatkojutun viikkoa myöhemmin ja kertoi 

Vikströmin olevan asteittaisen siirron linjalla siten. Kirkko voisi harkita pyhien 

palauttamista niin, että aluksi vain loppiaisesta tehtäisiin vapaapäivä.62 Saman 

vuoden jouluna Salon Seudun Sanomat kertoi, kuinka seurakunta toisensa jälkeen 

on kokenut kuluneen vuoden aikana yllätyksen, kun seurakuntatalot ovat alkaneet 

pullistella ihmisistä Raamattu tutuksi – luentosarjan vuoksi.63 

Vuoden 1985 alussa lehti uutisoi opetusministeri Kaarina Suoniolle 

jätetystä kansalaisadressista, jossa esitetään uskonnonopetuksentuntien lisäämistä 

                                                
59 SSS 20.10.1984, 10. 
60 SSS 8.1.1984, 3. 
61 SSS 9.11.1984, 10. 
62 SSS 16.11.1884, 2. 
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peruskoulussa.64 Myöhemmin tammikuussa lehdessä kirjoitettiin, kuinka Suomen 

luterilaisen kirkon viidellä lähetysjärjestöllä oli vuoden vaihteessa noin 460 

lähetystyöntekijää.65 

Kirkon nelivuotiskatsauksessa 1984–1987 todettiin suomalaisen 

yhteiskunnan rakenteen muuttuneen viimeisinä vuosikymmeninä 

kansainvälistymisen ansiosta. Eri elämänpiirit olivat luoneet omat suhteellisen 

itsenäiset arvomaailmansa ja yhteys kansakunnan yhteiseen moraaliin oli 

katsauksen mukaan hämärtynyt. Yksityiselämä oli jakaantunut erillisiksi 

elämänpiireiksi, perhe- elämällä työllä ja vapaa ajalla oli entistä vähemmän 

tekemistä toistensa kanssa. Myös uskonnollinen elämä oli muodostunut monelle 

erilliseksi saarekkeeksi, joka ajankohtaistui vain esimerkiksi juhlapyhinä tai 

muissa erityistilanteissa.66 

Kirkon tiedotuskeskus seurasi tiiviisti suomalaisen viestintäkentän 

muutoksia ja esimerkiksi 1985 annetut kokeiluluvat yksityisille radioasemille 

aiheuttivat huolta, koska viestinnän omistussuhteet olivat keskittyneet yhä 

harvemmille.67 Katsauksessa todettiin, että kirkolliset asiat olivat saaneet viime 

vuosina selvästi lisää tilaa lehtien sivuilla ja erityisesti arkkipiispa John 

Vikströmin haastattelut ja kannanotot olivat lisänneet kirkolle myönteistä 

julkisuutta.68 

Seurakuntalehtien tilanne nähtiin hyvänä osin siitä syystä, että seurakunnat 

olivat aloittaneet monin paikoin yhteistyön sanomalehtien kanssa ja saaneet 

samalla käyttöönsä suurten lehtitalojen teknisen osaamisen ja tietotaidon. 

Kertomuskauden päättyessä omia lehtiä julkaisi jo 125 seurakuntaa, osa lehdistä 

ilmestyi kerran vuodessa, suurimpien seurakuntien lehdet viisi kertaa. Katsauksen 

mukaan seurakuntalehtien tiedotusarvo oli nopean tiedotuksen yhteiskunnassa 

vähentynyt, mutta oma lehti tarjosi hyvät puitteet syventävälle tiedotukselle ja 

hartauskirjoituksille.69 

Seurakuntalehtiä ja sitä kautta myös niiden pääkirjoituksia pidetään kirkon 

tärkeänä viestintävälineenä, koska ihmiset näkevät seurakunnan edustavan 

kirkkoa. Seurakuntalehtien nähdään välittävän tietoa seurakunnasta ja tarjoan 

                                                                                                                                 
63 SSS 24.12.1984, 8. 
64 SSS 3.1.1985, 5. 
65 SSS 26.1.1984, 7. 
66 Heino & Kauppinen & Ahonen 1992, 16. 
67 Heino & Kauppinen & Ahonen 1992, 152. 
68 Heino & Kauppinen & Ahonen 1992, 160. 
69 Heino & Kauppinen & Ahonen 1992, 163. 
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kristillistä elämänkatsomusta. Seurakuntalehti myös edistää seurakuntalaisten 

keskinäistä yhteydenpitoa ja yhteyttä seurakunnan suuntaan.70  

Esa-Matti Peura toteaa kirjassa Kirkossa kuulutettu, että seurakuntien 

lehtiä toimitettiin lähes poikkeuksetta kovin pienillä työntekijäresursseilla jopa 

yhden henkilön voimin. Voimavarojen niukkuudesta sai kuvan pelkästään lehtiä 

lukemalla. Toisaalta iso osa seurakuntalehdistä oli resurssien niukkuudesta 

huolimatta löytänyt oman linjansa. Monen seurakuntalehden tavoitteita muokkasi 

piispainkokouksen hyväksymä ajatus siitä, että seurakunnan tehtävä oli edistää 

kristillisen sanoman leviämistä ja seurakuntatietoutta.71 

Ilmaisjakeluna kotiin tuleva seurakuntalehti nähtiin Kirkon 

nelivuotiskatsauksessa merkittävänä osana paikallisviestintää.  Seurakuntalehdet 

tavoittavat paikalliset asukkaat melko hyvin ja lehtiä lukevat myös sellaiset 

henkilöt, jotka eivät muuten ole aktiivisia seurakunnassa. Salossa ilmestyvän 

Seurakuntasanomien ensimmäinen numero ilmestyi 1986. Lehteä suunniteltiin 

ajankohtana, jolloin erilaisten viestintäkanavien määrä oli kasvamassa ja 

seurakunta etsi omaa tapaansa tavoittaa haluamansa kohderyhmän. 72  

2.2 Seurakuntalehden perustaminen 
Salo-Uskelan seurakunnan ensimmäinen tiedotuslehti näki päivänvalon 

lokakuussa 1986 sopivasti ennen marraskuussa järjestettyjä seurakuntavaaleja. 

Salon seurakunnan vuoden 2016 viimeisen tiedotuslehden pääkirjoituksessa 

muisteltiin olosuhteita, jossa Salo-Uskelan seurakunnan ensimmäistä 

tiedotuslehteä oltiin 30 vuotta sitten synnyttämässä. Kun päätöstä lehden 

perustamisesta pohjustettiin 1980-luvun puolivälissä, elettiin Suomessa ja 

Salossakin kasvavan tiedotustulvan aikaa. Valtakunnallinen TV:n kolmoskanava 

oli aloittamassa toimintaansa ja paikallisella tasolla esimerkiksi kaapelitelevisiot 

ja paikallisradiot olivat laajentuneet viihteen lisäksi tiedotuksen välittäjiksi. 

Kasvavassa viestinnässä kirkko ja seurakunnat eivät halunneet jäädä 

sivustakatsojiksi, ja siksi myös Saloon perustettiin seurakunnalle oma 

tiedotuslehti.73 

Salo-Uskelan seurakunnan ensimmäisen tiedotuslehden kokoamisesta 

vastasi seurakunta- ja tiedotussihteeri Erja Piipponen, joka aloitti toimen 

hoitamisen 1.2.1986. Yo-merkomi/MTi Piipponen toimi seurakuntalehden 

                                                
70 Hakala & Sumiala-Seppänen 2003, 52. 
71 Peura 1991, 55, 59. 
72 Kirkon tiedotuskeskus 2004, 55. 
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toimitussihteerinä ja vastasi lehden suunnittelutyöstä yhdessä seurakuntaan 

perustetun tiedotustoimikunnan kanssa. Lehden päätoimittajana toimi kirkkoherra 

Kauko Perttilä. Lehti painettiin TS-konsernin omistamassa SaSa-painossa 

Salossa.74 

Erja Piipponen muistelee, että Kirkon tiedotuskeskuksen rooli silloisen 

tiedotussihteerin tukena oli merkittävä ensimmäistä lehteä tehtäessä. Helsingin 

seurakuntayhtymän viestinnässä nykyään työskentelevän Piipposen mukaan 

ensimmäistä lehteä ideoitiin viestintätoimikunnassa ja yhdessä kirkkoherran 

kanssa. Tukea ja oppia tekemiseen tuli myös Kirkon tiedotuskeskuksen 

viestintäpäiviltä, joissa puhuttiin paljon muun muassa seurakuntalehdestä ja 

radiotyöstä sekä kaapelitelevisiolähetysten mahdollisuuksista. Piipponen sanoo 

tuoneensa viestintäpäiviltä ideoita lehteen ja olleensa myös itse aktiivinen. Lehden 

nimeksi annettiin kirkkoherra Perttilän ehdotuksesta Salo-Uskelan 

seurakuntasanomat, mikä johti pieneen kädenvääntöön Espoon silloisen 

tiedotussihteerin Marja Hynysen kanssa. Espoossa oltiin sitä mieltä, että he ehtivät 

ensin ja nimi Seurakuntasanomat oli heille varattu. Piipposen mukaan Perttilä piti 

päänsä ja se jäi lehdelle nimeksi.75 

Salo-Uskelan seurakunnassa tehtiin vuoden 1986 aikana yksi 

seurakuntalehti. Lokakuussa ilmestyneen lehden painos oli 10 700 kappaletta ja se 

jaettiin postin välityksellä salolaisiin kotitalouksiin.76 Lehteä olivat tekemässä 

päätoimittaja Perttilän ja toimitussihteeri Piipposen lisäksi ensimmäiseen 

tiedotustoimikuntaan valitut aktiiviset seurakuntalaiset Anne Asikainen, Eeva 

Putkonen, Reino Läärä ja Marja-Leena Ruostesaari.77 

Ensimmäisen seurakuntalehden suunnittelu ja toteutus olivat iso osa 

helmikuussa 1986 aloittaneen seurakunta- ja tiedotussihteerin työsarkaa.  

Johtosäännön mukaan seurakunta- ja tiedotussihteeri hoiti seurakunnan ulkoista ja 

sisäistä tiedotusta ja toimi myös seurakunnan eri hallintoelinten sihteerinä. Lisäksi 

työhön kuului seurakunnan toimintakertomuksen laadinta yhdessä kirkkoherran ja 

talouspäällikön kanssa sekä osallistuminen seurakuntavaalien toimittamiseen sekä 

ohje- ja johtosääntöjen laatimiseen.78  

                                                                                                                                 
73 Seurakuntasanomat 6/2016, 2. 
74 Seurakuntasanomat 1/1986. 
75 Erja Piipposen haastattelu 17.2.2017. 
76 SSA Cb10 Salo-Uskelan seurakunnan toimintakertomus 1986, 26. 
77 SSA Cca11 Kirkkoneuvosto ptk. 26.11.1986. 
78 SSA Cb10 Kirkkovaltuuston ptk. 28.1 1987. 
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Päätoimisen seurakunta- ja tiedotussihteerin työn tulokset näkyivät heti 

ensimmäisenä vuonna paitsi seurakuntalehden syntymisenä myös seurakunnan 

muun tiedotuksen kehittymisenä. Kirkkoherra Kauko Perttilä totesi vuoden 1986 

toimintakertomuksessa kuinka vuosikertomus oli saanut virkeän ulkoasun ja 

sisältö tiivistetyn ja selkeän muodon seurakunta- ja tiedotussihteerin toimen tultua 

täytetyksi. Samalla seurakunnan tiedotustoiminta oli tehostunut huomattavasti 

paikallisen lehdistön suuntaan ja seurakunnan kesä- ja syysohjelmat olivat saaneet 

journalistisen muodon.79 

2.3 Seurakuntalehden ensimmäinen numero 
Vuoden 1986 ensimmäinen ja ainoa Salo-Uskelan Seurakuntasanomien numero 

ilmestyi lokakuussa sopivasti ennen seurakuntavaaleja. Etusivulle oli taitettu 

kolme kuvallista vinkkiä lehden sisältöön. Kuvat olivat mustavalkoisia ja 

tehosteena sivulla oli käytetty punaista väriä. Vasemman yläosan vinkin ”Lähde 

äänestämään” kuvitukseksi oli taitettu valokuva, jossa seisoi kahdeksan kameraan 

katsovaa aikuista ja lasta.  Etusivun yläosan oikeanpuoleinen kuva oli otettu 

seurakuntatalon edustalta, jossa joukko iäkkäitä seurakuntalaisia odottaa 

leirikeskukseen lähtevää linja-autoa. Toisessa pikkukuvassa pieni pellavapäinen 

poika naputtaa Naarilan leirikeskuksen nurmikolla krokettipelin pelin keppiä 

maahan. Ytimekäs otsikko ”Kesällä mentiin Naarilaan s.3” ohjasi sisäsivulla 

olevaan juttuun. Etusivun alalaidassa oli kuva pienlentokoneesta ja kolmesta 

lentäjän univormuun pukeutuneesta miehestä otsikolla ”Salolainen lähetyslentäjä 

Seppo Kurkola Tansaniassa”.80   

Kaikki etusivun valokuvat olivat mustavalkoisia eikä yhdenkään kuvan 

yhteydessä ollut kuvatekstiä kertomassa keitä kuvissa on tai mistä ne on otettu. 

Vuoden 1986 seurakuntalehti oli kahdeksansivuinen kokonaisuus, josta 

keskiaukeama oli pyhitetty seurakuntavaaleille. Vaalikokonaisuudessa esiteltiin 

kolmen ehdokaslistan ehdokkaat numeroineen ja titteleineen sekä kunkin listan 

ohjelmajulistukset ja tärkeinä pitämät asiat. Vuonna 1986 ehdokaslistat olivat 

numeroitu eikä niissä saanut näkyä poliittisia tai muita tunnuksia. Vaikka 

tunnuksia ei voinutkaan näkyä, Salo-Uskelan seurakunnan ehdokaslistat olivat 

koottu keskenään samanhenkisten ja -mielisten ihmisten yhteenliittymiksi. 

Seurakuntasanomat julkaisivat vaaliaukeamallaan kunkin ehdokaslistan 

vaalitavoitteet. Lista 1 oli niin sanottu vasemmiston ehdokaslista, lista 2 

                                                
79 SSA Cb10 Salo-Uskelan seurakunnan toimintakertomus 1986, 2. 
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keskustaoikeiston ja lista 3 poliittisesti sitoutumattomien seurakunta-aktiivien 

yhteenliittymä. 81 

Seurakuntasanomien ensimmäisen numeron sisältä antoi 

seurakuntavaaleissa äänestäneille hyvän käsityksen siitä, minkälaisia arvoja kukin 

lista ja mukana olleet ehdokkaat edustivat. Minun ymmärrykseni mukaan 

kunnallispolitiikassa aktiivisesti mukana olleille ja seurakunta-aktiiveille listojen 

merkitys olisi selvinnyt muutoinkin, mutta tavallisille seurakuntalaisille lehti avasi 

mahdollisuuden vertailla ehdokkaita.  

Lista 1 kannatti ohjelmassaan muun muassa kirkon itsenäisyyttä ja 

suurempaa riippumattomuutta valtiosta sekä osallistumista kirkkojen 

rauhantyöhön ja kansainväliseen toimintaan. Ehdokkaat pitivät välttämättömänä 

tasa-arvoa seurakunnassa, naisten pääsyä papin virkaan sekä kirkon vastuuta 

yhteiskunnan heikoimmista. Lista 1 halusi seurakuntaan myös lisää päiväkerhoja 

ja perheneuvonnan aloittamista yhdessä lähiseurakuntien kanssa. Tärkeää oli 

myös se, että kirkon diakonia ei tyydy jakamaan vain raha-avustuksia, vaan sen on 

tarjottava myös ennen muuta avointa ja lämmintä yhteyttä ihmisten kesken.  Myös 

sitä haluttiin tutkittavaksi, voidaanko veroäyrin hintaa laskea toiminnan 

kehittämisestä tinkimättä.82      

Ehdokaslista 2:n ohjelmajulistuksessa kerrottiin, että listalla olevat 

edustavat ”tavallisen seurakuntalaisen näkemystä”. Tavoitteena oli tuoda vaaleissa 

seurakunnan hallintoon vastuunsa tuntevia henkilöitä ja rakennuttaa 

seurakuntalaisia palvelevat toimintakeskukset Alhaisten ja Palometsän alueille. 

Lisäksi yhteiskunnan nuoriso-ongelmien ja vanhusten lukumäärän lisääntymisen 

takia seurakunnan tulisi osallistua entistä enemmän näiden ryhmien keskuudessa 

tehtävään työhön. Ohjelmajulistuksessa sanottiin myös, että kaikessa seurakunnan 

toiminnassa on hengellisen sanoman julistaminen keskeisintä ja että seurakunnalla 

on etsikkoaika jäsentensä kristillisessä kasvattamisessa sekä hengellisen hädän 

levittämisessä.83 

Lista 3 piti tärkeänä, että evankeliumin julistaminen on keskeisellä sijalla 

kaikessa toiminnassa ja että lähetystyö laajenisi kaikkiin seurakunnan 

työmuotoihin.  Lisäksi haluttiin tehostaa seurakunnan toimintaa ja kattaa se 

käsittämään myös haja-asutusalueet. Työikäisiä varten tulisi perustaa 
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perheasiainneuvola ja seurakunnan pitäisi järjestää ”perheen yhtenäisyyttä 

lujittavia tilaisuuksia. Eläkeläisten lähimmäispalvelua haluttiin kehittää yhdessä 

eri järjestöjen ja kaupungin sosiaalitoimen kanssa ja erikseen muistutettiin, että 

puoluepolitiikka ei kuulu seurakuntaan.84 

Ensimmäisen seurakuntalehden pääkirjoitus sivulla 2 oli otsikoitu 

Seurakunta tiedottajana. Kirjoituksessaan päätoimittaja Kauko Perttilä85 perusteli 

tiedotuslehden tarvetta yhteiskunnan kasvaneella tiedotustulvalla, jossa kirkko ja 

seurakunnat eivät voineet jäädä sivustakatsojiksi. Perttilä kuvasi toimivaa ja 

vastuunsa tuntevaa seurakuntaa tiedottavaksi yhteisöksi, jonka tehtävä nousee 

seurakunnan julistaman uskon olemuksen pohjalta. Perttilän mukaan pelkkä 

viihdyttäminen tai ajan kulun täyttäminen eivät kuuluneet seurakunnan viestintään 

vaan kyse on varsinaisen uutisen, evankeliumin välittämisestä.  Pääkirjoituksessa 

pohdittiin seurakuntaan perustetun seurakunta- ja tiedotussihteerin toimen antamia 

mahdollisuuksia ja todettiin, että sen myötä voidaan entistä paremmin tiedottaa 

seurakunnan olemuksesta käsin nousevia asioita. Perttilän mukaan seurakuntalehti 

aloitti uuden ja entistä laajemman tiedottamisen seurakunnassa. Hän toivoi lehden 

saavan myönteisen vastaanoton ja kuluvan lukijoiden ahkerassa käytössä. 

Päätoimittaja Perttilä muistutti, että jo Beetlehemin kedolla olleiden paimenien 

saadessa viestin Vapahtajan syntymästä, tuo tieto ajoi heidät liikkeelle viemään 

uutista eteenpäin. Hänen mukaansa Salo-Uskelan seurakunta on olemassa samalla 

tavalla, jotta tuo kauan sitten lähtenyt taivaallinen viesti tavoittaisi Salon 

kaupungin asukkaat ja johtaisi heidät yhteyteen Jeesuksessa Kristuksessa. 86  

Päätoimittaja Kauko Perttilä perusteli pääkirjoituksessa seurakuntalehden 

synnyttämistä yhteiskunnan kasvaneella tiedotustulvalla, johon seurakunnan oli 

vastattava. Hän muistutti lukijoita seurakunnan perustehtävästä evankeliumin 

välittämisestä ja uskoi, että perustetun seurakunta- ja tiedotussihteerin toimen 

avulla seurakunta saisi paikallisesti äänensä entistä paremmin esille. Perttilä ei 

tarkemmin avannut seurakuntalehden tulevia sisältöjä muuten kuin toteamalla 

niiden nousevan seurakunnan olemuksesta käsin. Suomalaisessa 

sanomalehtiperinteessä lehden kakkossivu on mielletty niin sanotuksi 

artikkelisivuksi ja myös ensimmäisen tiedotuslehden rakenne istui hyvin samaan 

ajatteluun. Koko sivu yläosan levyinen valokuva Uskelan kirkosta sanoitti omalla 
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tavallaan sivun virallisuutta ja myös pääkirjoituksen viereinen artikkeli rukouksen 

merkityksestä korosti lehden julkaisijan ja kustantajan omaleimaisuutta. Kuvaan 

ensimmäisen seurakuntalehden sisältöä tarkoituksella melko tarkasti, koska sitä 

kautta saa pohjaa havainnoida lehdessä tapahtunutta muutosta tulevina vuosina. 

Artikkelissa ”Rukous – suuri etuoikeutemme” teologian ylioppilas Kimmo 

Närhi pohti kesän 1986 aikana Salo-Uskelan seurakunnan rippikoululeireillä eteen 

tulleita kristityn elämän peruskysymyksiä. Seurakunnan kesäteologina 

työskennellyt Närhi avasi kirjoituksessaan rukouksen teologiaa ja kertoo muun 

muassa Jeesuksen antamista käytännön ohjeista rukoilemiseen. Närhi viittasi 

tekstisään useisiin Raamatunkohtiin ja hän pohdiskeli rukousta myös erilaisin 

vertauksin kuten ”Anova saa ja kolkuttavalle avataan” sekä ”Tapahtukoon sinun 

tahtosi”. Närhi lupasi rukouksen auttavan, vaikka rukous ei olekaan automaatti, 

jolla voi painostaa Jumalaa tanssimaan oman pillinsä mukaan.87 

Seurakuntalehden kolmossivun ylälaidassa oli nimikirjaimin ”EP” 

varustettu juttu seurakunnan leirikeskuksesta Naarilasta. Tarkemmin koko sivun 

levyiseksi taitettu juttu kertoi Naarilassa kesäkeskiviikkoisin järjestettävistä 

saunailloista, joihin järjestettiin kuljetus kahden linja-auton voimin Salon 

keskustan seurakuntatalolta. Saunailtojen traditio juursi jutun mukaan juurensa 

1960-luvulle ja seurakunta- ja tiedotussihteeri Erja Piipponen kertookin 

tekstissään, kuinka Naarilaan ajettiin alkuaikoina kahdeksallakin bussilla.88    

Kesällä virkistytään Naarilassa – juttu istui hyvin ensimmäisen 

seurakuntalehden niin sanotuksi pääjutuksi. Tekstissä esiteltiin seurakunnan 

leirikeskus ja kesäkoti Naarila ja samalla tuotiin esiin kaikkien seurakuntalaisten 

mahdollisuus päästä uimaan ja saunomaan kesäkeskiviikkoisin. Piipponen kertoi 

vierailleensa Naarilan saunailloissa kesän aikana pariin otteeseen ja teki juttunsa 

paitsi mukanaolijoita haastattelemalla myös kertomalla omista kokemuksistaan. 

Jutun aineiston Piipponen oli kerännyt kesäisenä keskiviikkona, jolloin Naarilassa 

oli iltaa viettämässä kymmeniä linja-autolla tulleita seurakuntalaisia. Mukana oli 

runsaasti jo eläkeikään ehtineitä seurakuntalaisia, jotka viihtyivät paikan päällä 

uiden, saunoen ja yhdessä ulkoillen. Naarilassa vietettiin kesä-heinäkuussa 

rippileirejä ja jutuntekoiltana Piipponen kohtasi Naarijärven rannalla myös nuoria 

leiriläisiä. Jutussa haastatellut Leppävuoren sisaruksen kuvailivat Naarilan 

seurakuntailtoja mukaviksi luonnon äärellä vietetyiksi kohtaamisiksi. Paikka ja 
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sen ohjelma oli heille tuttu jo vuosien takaa. Kesäkeskiviikkojen ohjelmaan kuului 

ennen kotiin lähtöä myös yhteinen iltahartaus, jossa rippikoululaiset lauloivat 

kanttori Toivo Topin johdolla. Piipponen nosti juttuunsa monenlaisia 

yksityiskohtia, kuten vanhemman miehen ja nuoren tytön kohtaamisen saunassa. 

”Alä mene tyttö uimaan, kun oot ihan sininen”, Piipponen kertoi vanhemman 

miehen lausahtaneen, kun saunaan astui siniuimapukuinen tyttö. Jutussa kerrottiin 

kuinka uimaan mentiin joko rohkeasti veteen kahlaten tai arasti veden lämpöä 

tunnustellen. Nuoret vierailijat sukelsivat reippaasti laiturilta suoraan veteen. 

Naarilaa kuvataan paikaksi, jossa rippileirien lisäksi pidetään diakoniatyön leirejä 

vammaisille ja vanhuksille. Myös varhaisnuoret saavat nauttia Naarilasta kesän 

tyttö- ja poikaleireillä.89 

Seurakunta- ja tiedotussihteeri Erja Piipponen nosti juttuunsa mukavia 

yksityiskohtia ja sai Naarilan kesäkodin ja kesäkeskiviikkojen ohjelman 

tuntumaan helposti lähestyttävältä seurakunnan tarjoamalta palvelulta. Jutussa 

luotiin kuvaa leppoisasta kesäillasta, jossa iltahartaus on vain yksi osa ohjelmaa 

makkaranpaiston, uimisen ja yhdessäolon rinnalla.  

Jutun viimeisessä kappaleessa haastateltiin kahta auton takaosassa istuvaa 

miestä, jotka kertoivat Naarilaan heitä houkuttelevan ensi kädessä saunomisen ja 

uinnin. Myös ohjelma oli mieleistä, sillä virrenveisuu luonnon helmassa on heidän 

mukaansa välitöntä ja vanhoja virsiä on mukavampi laula kuin uusia. Kumpikin 

kiitteli seurakuntailtojen vapaata ilmapiiriä.90 

Ensimmäisen Seurakuntalehden kolmossivun alalaidassa oli puolen sivun 

kokoinen artikkeli, jonka aiheena oli ”Uusperhe elämänmuotona”. Jutun 

kirjoittajan Arto Mikkolan mukaan uusperhe oli ratkaisuna hyvin vaativa ja on 

saamassa entistä suuremman osuuden erilaisten perhemuotojen joukossa. 

Vaativuus kohdistui sekä lapsiin että aikuisiin ja kirjoittajan mukaan uusperheissä 

altistuttiin erilaisten ylikuormittumisten pesiytymiseen perhe-elämään. Tekstissä 

käsiteltiin muun muassa uusperheen jäsenten itsetuntokysymyksiin liittyviä 

häpeän ja syyllisyyden tunteita, joita uusperheen vanhemmat joutuivat usein 

käsittelemään itsehoidon avulla. Kirjoittajan mukaan uusperheiden vaikeimmin 

saavutettavissa oleva tavoite oli kasvaminen yhtenäiseksi ja erilaisuutta 

arvostavaksi ryhmäksi, varsinkin jos uusperhe on rakennettu liian kiireesti tai 

epäselvälle ihmissuhdepohjalle. Omatunnon kysymykset kirjoittaja näki 
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uusperheessä erilaisina kuin ”tavanomaisen perinteisen perheen kysymyksissä”. 

Arto Mikkolan mukaan kysymykset syyllisyydestä, anteeksiantamisesta ja 

anteeksisaamisesta ovat uusperheessä keskeisiä ja erityisen arvokasta 

uusperheessä sen syntyhistorian traumapitoisuuden tähden oli turvallisuus, myös 

suhteessa Jumalaan. Uusperheessä kasvavien lasten Jumala-kuvan ja minäkuvan 

muotoutuminen oli erilainen kuin perinteissä perheissä ja kirjoittaja näki 

toimivien vakaitten ihmissuhteiden kehittymismahdollisuuksien puutteen 

uusperheessä kasvavan lapsen perusongelmaksi. Artikkelin toiseksi viimeisessä 

kappaleessa kerrottiin, että uusperheessä tarvitaan realismia, rohkeutta ja erityisen 

paljon rakkauden rakentamisen edellytyksiä. Viimeisessä kappaleessa kerrottiin 

uusperheille suunnatusta yhteisestä ajatustenvaihto- ja opetusillasta, jossa pyrittiin 

selvittelemään edellä mainittuja edellytyksiä ja niiden 

toteutumismahdollisuuksia.91       

Arto Mikkolan kirjoitus oli tyypiltään perinteinen asiantuntija-artikkeli, 

jossa kirjoittaja kertoi ja selitti tuntemansa aihepiiriin liittyvän asian lukijoilleen. 

Yleensä artikkelia kirjoitettaessa mietitään sen kohderyhmä ja myös se, 

minkälaisessa lehdessä teksti julkaistaan. Uusperhe elämänmuotona -teksti lienee 

suunnattu uusperheessä asuville seurakuntalaisille ja yleisemmin lehden lukijoille. 

Mikkolan artikkelin iso ongelma oli mielestäni siinä, että hän ei missään kohtaa 

viitannut yhteenkään asiasta tehtyyn tutkimukseen tai tilastoon. Vahvojen 

väitteiden tueksi ei myöskään kerrottu, kuka kirjoittaja oli ja mistä hän ammensi 

asiantuntemuksensa. 

Seurakuntasanomien sivuilla kuusi ja seitsemän olevissa jutuissa 

käsiteltiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyötä ja erityisesti Salo-

Uskelan seurakunnan nimikkolähettien tekemää lähetystä Tansaniassa ja 

Keniassa. Sivun kuusi yläosan jutussa esiteltiin kirkon nuorille suuntaamaa 

Missio86 -lähetysaktiota ja siihen liittyviä loppuvuoden tapahtumia Salo-Uskelan 

seurakunnassa. Jutun viereen oli erikseen taitettuna ennakkojuttu Pekka Simojoen 

johtaman Jakaranda-yhtyeen esiintymisestä itsenäisyyspäivän aattona 

seurakuntatalossa. Alaosan jutussa esitellään Viitalan nimikkolähettiperhe, joka 

työskentelee Keniassa Kisumu-nimisessä 350 000 asukkaan kaupungissa. 

Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kautta Keniaan lähetetyt Timo ja Varpu 

Viitala kertoivat itsestään ja työstään vastaamalla toimittajan tekemiin 
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kysymyksiin, jotka koskivat muun muassa tavallisen työpäivän sisältöä ja 

Keniassa työskentelyn eroja suomalaiseen tapaan tehdä töitä.  Viitalat kertoivat 

kuinka Keniassa pankkien välityksellä ei voinut hoitaa mitään asioita ja miten 

laskukone oli ainoa elektroninen apuväline Timon taloudenhoitajan työssä. 

Palkkoja maksettiin käteisellä jopa suoraan kotoa ja illat kuluivat kotona 

musiikkia kuunnellen ja kirjoja lueskellen. Viitalat kertoivat oppineensa myös 

sen, että ihminen voi elää vaatimattomammin kuin Suomessa on totuttu. 

Lähetystyöhön lähtemistä suunnittelevia Viitalat kehottivat kysymään itseltään 

kysymyksen, onko olemassa hyvää syytä olla lähtemättä.92 

Aukeaman oikeanpuoleinen sivulle lehden toimitussihteerinä 

työskennellyt seurakunta- ja lähetyssihteeri Erja Piipponen oli tehnyt mittavan 

jutun Seija ja Seppo Kurkolasta, jotka työskentelivät lähetystyössä Tansaniassa. 

Otsikolla Lähetystyössä tarvitaan huumorintajua -tehdyssä kokonaisuudessa 

Piipponen esitteli Tansanian Dodoman kaupungissa toimivan Mission Aviation 

Fellowshipin  MAF:n pääpaikan, jossa myös Kurkolat työskentelivät. Pääosin 

juttu kävi läpi Kurkoloiden elämää ja työtä Tansaniassa. Jutussa Kurkolat 

kertoivat elämästään vastaamalla toimittajan tekemiin kysymyksiin, jotka oli 

painettu osaksi juttua.  

Piipponen kertoi, miten Kurkolat olivat työskennelleet 11 vuotta 

lähetystyössä Etiopiassa, Keniassa ja Tansaniassa. Agrologin ja lentäjän 

koulutuksen hankkinut Seppo Kurkola johti jutuntekohetkellä MAF:n toimintaa. 

Seijan työnä oli hoitaa radioliikennettä kotoa käsin ja auttaa myös lentojen 

järjestelyissä. Seppo Kurkola kertoi tavallisen työpäivän sisältävän lentojen 

koordinointia MAF:n neljän toimintapisteen välillä ja viikoittain myös omaa 

lentämistä. Perheen lapset Soili ja Silja kävivät englanninkielistä koulua Kenian 

puolella sijaitsevassa sisäoppilaitoksessa ja vanhempiaan he tapasivat vain 

pidemmillä lomilla.   Kurkolat kertoivat jutussa elämästään Afrikassa. He 

kertoivat tekevänsä työtä Jumalan johdatuksessa ja katsovansa elämää Jumalan 

näkökulmasta käsin.   Antoisinta lähetystyössä oli tietoisuus siitä, että oli tehnyt 

sellaista, josta on hyötyä muille. Ymmärrys siitä, että lähetystyöntekijällä on 

Jumalan kutsu työhönsä, auttoi Kurkoloiden mukaan sopeutumaan vieraaseen 

kulttuuriin. He muistuttivat olevansa vieraina ja toimivansa aina paikallisen maan 

ja sen kansalaisten ehdoilla.93 
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Seurakuntasanomien takasivun täytti seurakunta-aktiivi Anja Palmun 

kirjoitus kuvineen Joensuun valtakunnallisilta kirkkomusiikkijuhlilta, johon 

osallistuivat myös Salo-Uskelan seurakunnan kirkko- ja iltapäiväkuorot. Palmu oli 

mukana kuorolaisena ja teksti kertoi hänen kokemuksistaan ja tuntemuksistaan 

matkan aikana. Palmu kertoi, että Joensuussa vietettiin järjestyksessään 14. 

kirkkomusiikkijuhlia ja samaan aikaan kuudensia Joensuun laulujuhlia. Hän uskoi 

tekstissään Jumalan iloitsevan yli 12 000 nousseesta mahtavasta ihmismäärästä, 

joka lauloi ja soitti kiitosta, ylistystä ja rukouksiaan Hänelle.  Palmu kuvasi, 

kuinka lapsikuorojen rivistöt nostivat katsojalle palan kurkkuun ja miten 

eläkeläiskuorojen kulkiessa mukanaolon hurma koettiin joskus kipeitten 

ponnistusten läpi. Sisunnäytteinä nähtiin myös sokea nuorukainen, kainalosauvoja 

apunaan käyttävä mies ja lastaan vaunuissa työntävä äiti. Palmu kävi jutussaan 

läpi kirkkomusiikkipäivien ohjelmaa ja kertoi, kuinka Salo-Uskelan kanttorille 

Toivo Topille oli uskottu suuressa Säveljuhlassa yhden laulun johtaminen. Myös 

avajaisjuhlassa puhuneen arkkipiispa John Vikströmin ajatuksen siitä, että 

kirkkomusiikki kuuluu kaikille tahoille, Palmu oli nostanut tekstiinsä. Lopuksi 

Palmu kiitti seurakuntaa matkan taloudellisesta avustamisesta ja kertoi 

osallistumisen juhliin tuoneen uutta voimaa kuorotyön arkeen Salo-Uskelan 

seurakunnassa.94 

Salo-Uskelan seurakunnan ensimmäinen tiedotuslehti ilmestyi tabloid-

koossa ja jaettiin postin välityksellä salolaisiin kotitalouksiin. Kahdeksansivuisen 

mustavalkoisen lehden sivut oli jaoteltu viiteen palstaan ja lehden painatuksessa 

käytettiin punaista lisäväriä tehostekeinona otsikoissa, juttulaatikoissa sekä 

etusivun pohjavärinä. Lehdessä oli yhteensä 12 mustavalkoista valokuvaa ja kaksi 

piirrosta. Leipätekstin fontti säilyi samanlaisena koko lehden läpi, mutta 

pääkirjoitus erottui pistettä suuremmalla fontilla ja se oli taitettu kahden palstan 

yli. Ingressiä käytettyiin kuudessa jutussa; sen pistekoko oli leipätekstiä 

suurempaa, teksti oli boldattu ja sitä levitettiin taitossa useamman palstan 

levyiseksi. Vain takasivun jutun kuviin oli tehty kuvateksti. Kuvaajan nimi löytyi 

ainoastaan kakkossivun Uskelan kirkon kuvan yhteydestä. 

Seurakuntalehti on osa kirkon ja seurakunnan viestintää. Heikki-Tapio 

Niemisen mukaan seurakuntalehdet edustavat mediaa, joka välittää eteenpäin 

uskontoa ja kristillistä sanomaa ja sitoutuu siihen myös itse. Uskonnollisen 

joukkoviestinnän toinen puoli tarkastelee uskontotieteen tavoin neutraalisti 
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uskontoa ja siihen liittyviä asioita.95 Uskonnolliset yhteisöt pyrkivät kohtaamaan 

maallistuneita ihmisiä tiedotusvälineiden avulla ja vahvistamaan sitä kautta oman 

yhteisönsä asemaa yhteiskunnassa. Taisto Lehikoinen toteaa väitöskirjassaan, 

kuinka oikein suunniteltu ja tehokas mediaviestintä tuo uskonnon 

markkinapaikalla etuja suhteessa toisiin yhteisöihin. Media on monin tavoin 

sopiva väline uskonnosta vieraantuneiden yksilöiden tavoittamiseen.96 

Salo-Uskelan seurakunnan ensimmäisen seurakuntalehden tärkein sisältö 

oli seurakuntavaalit. Keskiaukeamalle taitettu vaalikokonaisuus oli 

informatiivinen paketti, jossa esiteltiin kuvin ja tittelein kaikki 

seurakuntavaaleissa ehdokkaana olevat henkilöt. Kolmen vaaliyhdistyksen 

ohjelmat julkaistiin lehdessä kokonaisuudessaan, eikä vaaliaukeamalla ollut 

lainkaan journalistista sisältöä. Seurakuntalehden ensimmäinen numero vaikuttaa 

sisältönsä puolesta melko nopealla aikataululla tehdyltä. Lehden 

ilmestymisajankohdan ratkaisivat seurakuntavaalit ja muu aineisto kerättiin osin 

kahdeksansivuisen lehden täytteeksi. Piipposen juttu Naarilan kesäisistä 

saunailloista oli selkeästi suunniteltu ja tehty ensimmäistä seurakuntalehteä 

ajatellen samoin kuin lähetystyöstä kertova kokonaisuus, mutta muu aineisto 

otettiin lehteä tehneen Piipposenkin mukaan lehden täytteeksi. Ensimmäiseen 

lehteen ei ehditty tehdä ilmoituksia seurakunnan eri työalojen omista 

tapahtumista. Jakaranda-kuoron vierailusta tehty ennakkojuttu oli ainoa 

tiedotustyyppinen asia lehdessä. 

2.4 Seurakuntalehden kehitys 
Seurakuntalehden yksi päätehtävistä on seurakunnan tapahtumista 

tiedottaminen.97 1980-luvun puolivälissä ennen lehden perustamista Salo-Uskelan 

seurakunta kertoi tulevista tapahtumista lehti-ilmoituksin ja jakamalla 

työalakohtaisia paperisia tiedotteita eri tapahtumien yhteydessä. Tiedotuslehti 

antoi jo monella paikkakunnalla mahdollisuuden säännölliseen 

tapahtumauutisointiin ja samaa tavoiteltiin myös Salossa. Seurakuntasanomat 

ilmestyi vuonna 1986 yhden kerran, mutta jo 1987 jo kaksi kertaa keväällä ja 

syksyllä. 1988 lehti painettiin kolmesti ja 1989 päästiin neljään ilmestymiskertaan 

vuoden aikana.98 
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Vuoden 1987 ensimmäinen seurakuntalehti ilmestyi kahdeksansivuisena 

huhtikuun alussa pääsiäisen alla. Lehden etusivulle oli taitettu luettelo 

seurakunnan pääsiäisajan tapahtumista. Ajalle ilmeistä oli se, että ilmoituksessa 

käytettiin lyhennettä HPE, jolla tarkoitettiin herran pyhää ehtoollista.  Etusivulta 

alkoi myös nuorisopastori Reino Toikan kirjoittama pääsiäisjuttu, joka jatkui 

lehden sivulla kaksi. ”Pääsiäinen on kirkon suurin juhla” -artikkelissa Toikka 

kuvaili pääsiäisen merkitystä ja sen viettotapoja Suomessa. Marju Juusen 

ehtoollista kuvaavalla piirroksella kuvitetussa tekstissä kirjoittaja käy läpi kirkon 

opetusta ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta elämästä.99 Sivun alaosan täytti 

perinteinen henkilöjuttu seurakunnan taloudellisen jaoston puheenjohtajasta Reijo 

Nordellista. Jutussa esitellään seurakunnan keskeinen luottamusmies ja annetaan 

hänen kertoa ajatuksiaan ja käsityksiään niin seurakunnan taloudenpidosta kuin 

tehtävästä. Nordellin mukaan taloudellisen jaoston tehtävä on seurakunnassa 

tärkeä, mutta ei keskeinen. Hän korosti Erja Piipposen tekemässä jutussa sitä, että 

varsinainen toiminta ja taloudellisen pohjan luominen sille on pidettävä erillään. 

Nordell totesi, ettei seurakunnan talouden ei tarvitse olla helppohoitoista. 

Ihmisiltä on turha kerätä liikaa rahaa ja seurakunnan tulisi olla tässä asiassa 

esimerkkinä ja seurakunnan pitäisi pystyä osoittamaan että on olemassa muitakin 

arvoja kuin kulutus ja investoinnit. Etusivun oikean reunaan oli taitettu yhden 

pastan levyinen laatikko, jossa oli vinkkejä sisäsivuilla oleviin juttuihin.100  

Vuoden 1987 ensimmäisen lehden etusivu oli tehty selkeästi 

suunnitellummin kuin puoli vuotta aiemmin ilmestyneen seurakunnan 

ensimmäisen tiedotuslehden kansisivu. Etusivu on selkeästi mietitty kokonaisuus, 

jossa käytettiin keltaista tehosteväriä. Lehden kakkossivulla oli haastateltu kahta 

aktiivista seurakuntalaista, jotka saivat kertoa omasta pääsiäisen vietostaan lehden 

lukijoille. Apuhoitaja Hellevi Leppäkoski kertoi aikovansa käydä seurakunnan 

hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumissa ja pitävänsä pääsiäisen tapahtumia 

itselleen merkityksellisinä. Partio-ohjaaja Maikku Tila totesi samassa jutussa 

viettävänsä pääsiäistä ainakin syömällä maalattuja kanamunia. Kirkkoherra Jouko 

Pukari kirjoitti pääkirjoituksen paikalla olleessa tekstissään kolehdin historiasta ja 

sen merkityksestä. Hän muistutti, ettei kolehti ole pelastumisen ehto mutta että se 

voi olla seurausta sydämessä tapahtuneesta uudistuksesta. Sivulla kaksi oli myös 

Martti Läärän kirjoittama teksti kirkon ja Salo Uskelan seurakunnan 
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nuorisotyöstä. Läärä kertoi monipuolisesti seurakunnan nuorille suuntaamasta 

viikko-ohjelmasta ja juttu oli kuvitettu partioaiheisella ja laskettelu- sekä 

rippikoulukuvalla. Tekstissä Läärä pohti muun muassa sitä, miksi seurakunta elää 

vain pyhäpäivisin, kun nuoret kuitenkin elävät öisin. Hänen mukaansa maallinen 

vaihtoehto vie pidemmän korren, koska nuorisotila Katakomppi sulkee ovensa 

viikonloppuisin jo kymmeneltä illalla. Sen jälkeen nuoret löytyivät pizzeriasta, 

kadulta tai discosta vähän iästä riippuen eikä kotoaan, kuten tunnettu 

kirkkovaltuutettu oli Läärän mukana uskonut. Sopivasti jutun alapuolelle oli tehty 

seurakunnan oma ilmoitus nuorten ja varhaisnuorten kesäleireistä. Ilmoituksesta 

selvisi keille mikäkin leiri oli tarkoitettu, niiden ajankohdat, vetäjät ja ohjaajien 

yhteystiedot.101 

Seurakuntasanomien keskiaukeamalla oli kuudella valokuvalla varustettu 

juttu Salo-Uskelan seurakunnan pyhäkoulutyöstä. Toimittaja Erja Piipponen oli 

vieraillut Sirkkulan pyhäkoulussa ja haastatellut pyhäkoululaisia ja heidän 

vanhempiaan juttuun. Tekstissä kerrottiin, kuinka opetusta annetaan esimerkiksi 

flanellotaulujen avulla ja miten vertauksia voidaan käyttää myös pienten 

opetuksessa. Pyhäkoulua kuvattiin jutussa lasten hartauselämän hoitamiseksi ja 

luonteeltaan lasten omaksi jumalanpalvelukseksi. Jutun yhteyteen oli tehty 

pyhäkoulun tietolaatikko ja omat erilliset ilmoitukset lasten pyhäkouluretkestä ja 

eri kaupunginosien pyhäkouluajoista ja paikoista.  Kahdeksansivuisen lehden 

viimeinen aukeama esitteli seurakunnan vastavalitun luottamusmiesorganisaation. 

Jutussa kerrottiin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtävistä sekä esiteltiin 

niihin valitut henkilöt. Myös eri toimialojen johtokuntien nimilistat julkaistiin 

lehdessä. Luetteloiden otsikoista kävi ilmi, että kirkkoneuvosto sekä diakoniatyön, 

pyhäkoulutyön, nuorisotyön, lähetystyön, musiikkityön ja päiväkerhotoiminnan 

johtokunnat samoin kuin tiedotustoimikunta oli valittu toimimaan 

kaksivuotiskausiksi. Sivulle seitsemän tehdyssä jutussa oli haastateltu 

seurakunnan vanhinta ja nuorinta kirkkovaltuutettua, jotka saivat kertoa miksi 

olivat lähteneet ehdolle ja millä tavalla aikovat valtuustossa vaikuttaa. Kirjanpitäjä 

Irja Niinivirtaa kuvailtiin monelle tutuksi henkilöksi, joka on ollut 

kaupunginvaltuutettuna parikymmentä vuotta ja aloitti jo neljännen kautensa 

kirkkovaltuustossa. Hänen mukaansa suurin osa suomalaisista uskoo, vaikka ei 

kirkossa kävisikään. Seurakunnan nuorimpana valtuutettuna esiteltiin Anna-Kaisa 

Lehtinen, joka oli lähtenyt pyydettäessä puolueista riippumattoman ryhmän 
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ehdokkaaksi. Lehtinen kiitteli jutussa seurakunnan monipuolisia toimintoja, joista 

löytyy kaikille jotain.102 

Lehden takasivulla oli juttua eläkeläisten talvileiriltä ja kinkereiltä, joita 

Salossa oli pidetty helmikuun aikana jopa 14:ssä eri paikassa. Takasivulle oli 

tehty omat ilmoitukset kesän diakoniatyön leireistä ja samassa yhteydessä 

kerrottiin seurakunnan vappujuhlasta, raamattu tutuksi – luennoista ja siionin virsi 

-seuroista. Myös Yhteisvastuukeräys oli saanut oman mainoksensa. Nyt lehdestä 

löytyi myös seurakuntasanomien tietolaatikko, josta selvisi lehden kustantaja, 

painopaikka, päätoimittaja ja toimituskunta. Vuoden 1987 ensimmäinen 

Seurakuntalehti oli iso tasonnosto seurakunnan kautta aikain ensimmäisen lehteen 

verrattuna. Sisältöä oli selvästi suunniteltu, eri työaloja esiteltiin ja tulevista 

tapahtumista annettiin ajantasaista tietoa.103  

Vuoden 1987 Seurakuntasanomien toisessa numerossa esiteltiin evankelis-

luterilaisen kirkon uutta virsikirjaa ja Salo-Uskelan seurakunnan musiikkityötä. 

Etusivun jutussa ”Uusi virsikirja käyttöön adventtina” kerrottiin esimerkin avulla 

virren 25 tekstin muuttumista vuoden 1938 versiosta ensin vuoden 1963 

sanoitukseen ja viimeksi uusimpaan. Virsi alkoi 1938 sanoilla ”Mä seisahdun nyt 

etehes”, seuraavassa versiossa ”Mä seisahdun jo seimelles” ja vuoden 1986/7 

virsikirjassa ”Nyt seimellesi seisahdan”. Jutussa kerrottiin kuinka käyttöön 

tulevassa kiitetyssä, parjatussa, odotetussa ja pelätyssä kirjassa oli ripaus vanhaa 

ja paljon uutta. Etusivun vinkeissä kerrottiin, että sisäsivuilta löytyi muun muassa 

seurakunnan kanttorin Toivo Topi mietteitä uudesta virsikirjasta, juttua nuorten 

Unkarin matkasta, seurakunnan hautainhoidosta ja kuolemaan valmistautumisesta.  

Seurakuntalehden sivulla kaksi esiteltiin seurakunnan uusia työntekijöitä 

kuvien ja niiden alle taitettujen lyhyiden esittelyiden avulla. Kirkkoherra Kauko 

Perttilän tekemä pääkirjoitus käsitteli seurakuntalaisten syntymäpäiviä ja niistä 

annettavia tietoja lehdistölle. Perttilä kertoi, kuinka papisto oli kokouksessaan 

päättänyt tulevan intimiteettilain vuoksi pidättäytyä seurakuntalaisten tietojen 

antamisesta lehdistölle. Kirkkoherran mukaan jokainen voi luovuttaa tietonsa itse, 

mutta seurakunta käytännön tulisi lopettamaan.  Samassa kirjoituksessa kerrottiin, 

että seurakunnan papisto jatkaa edelleen tervehdyskäyntejä 70 ja enemmän 

täyttävien seurakuntalaisten luona viiden vuoden välein. Kirkkoherra toivoi, että 
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mahdollisista matkoista ja kotoa poissaoloista ilmoitettaisiin kirkkoherranviraston 

turhien käyntien välttämiseksi.104 

Sivulle oli tehty erilliset mainokset pyhäkoulujen alkamisajoista ja 

virsikirjailloista sekä kirkkokonsertista. Erja Piipposen kolmossivulle tekemässä 

haastattelussa kanttori Toivo Topi kertoi ajatuksiaan uuden virsikirjan sisällöstä.  

Topin mukaan uudessa virsikirjassa otettiin huomioon eletty aika ja 

ihmiselämän eri vaiheet. Hän uskoi, että seurakuntalaisten oli helpompi oppia 

virsikirjan 174 uutta virttä kuin vanhoihin tehdyt muunnelmat. Hänen mukaansa 

raja hengellisten laulujen ja virsien välillä oli madaltunut uudessa virsikirjassa. 

Vuoden 1987 toisessa Seurakuntalehdessä panostettiin voimakkaasti seurakunnan 

musiikkityön esille tuomiseen ja erityisesti virsikirjauudistukseen. Samalla 

esiteltiin pian eläkkeelle jäävän kanttori Toivo Topin elämäntyötä Salo-Uskelan 

seurakunnassa ja kiiteltiin pitkäaikaisen työntekijän panostusta seurakunnan 

musiikkityössä.105 

Lehden keskiaukeama käsitteli syksyn Seurakuntasanomissa kuolemaa. 

Isossa jutussa seurakunnan hautainhoidosta kerrottiin, kuinka kesätyöntekijät 

istuttivat käsityönä hautausmaille jopa 100 000 kukkaa joka vuosi. Puutarhuri 

Paavo Tuomisen mukaan hautausmailla käy paljon vieraita kaikkina 

vuodenaikoina ja varsinkin juhlapäivät ovat vilkkaita. Jutussa kerrottiin myös 

hautainhoidon eri vaihtoehdoista. Puutarhurin mukaan omaiset antavat yhä 

enenevässä määrin hautojen hoidon seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaan. 

Aukeaman kaksi muuta juttua kertoivat kuolemaan valmistautumisesta ja Uskelan 

kirkon sakariston vierustalle siirretyistä malmiristeistä. Kirkkoherra Perttilä 

kirjoitti malmiristien olleen muistoja 1800-luvun merkittävien sukujen ja 

ammatinharjoittajien vaikutuksesta Salossa ja menneiden sukupolvien rakkaudesta 

ja kaipauksesta läheisiinsä ja heidän uskostaan Jumalaan. Sinikka Kokon 

kirjoituksessa kuolemaan valmistautumisessa sanottiin, että ajallinen elämän maan 

päällä oli Jumalan lahja ja että se oli tarkoitettu käytettäväksi Jumalan kunniaksi 

ja lähimmäisten parhaaksi. Kokon mukaan suhteet lähimmäisiin olivat tärkeitä ja 

ihmisen oli hyvä elää sovussa kaikkien kanssa. Hän opasti, ettei auringon saanut 

antaa laskea vihan yli, sillä nuorikin voi kuolla. Sivun viisi jutussa seurakunnan 

hautainhoidosta löytyi seurakuntalehden historian ensimmäinen kuvateksti.  

                                                
104 Seurakuntasanomat 2/1987, 2. 
105 Seurakuntasanomat 2/1987, 2. 



 34 

Kuvassa puutarhuri Paavo Tuominen kertoi, että seurakunnan hautausmailla 

vieraillaan paljon. 106 

Seuraavan aukeaman jutut käsittelivät seurakuntalaisten tekemiä retkiä. 

Diakoniapiirien väki oli käynyt viemässä Äiti Teresan väelle kutomiaan peitteitä 

Tammisaaressa sijaitsevaan Emmaus-Westervikiin ja tutustunut samalla matkalla 

kehitysmaayhdistys Pääskyjen toimintaan. Toinen juttu kertoi Isä-poikakerhon 

ruskamatkasta Saariselälle ja ryhmän vaelluksista tuntureilla. Mukana ollut Mertsi 

Toivonen kertoi tunnelmallisessa matkakertomuksessa, kuinka ruskaretkellä 

tehtiin kymmenen kilometrin pituisia vaelluksia ja pidettiin kahvitaukoja nuotion 

rätistessä ja lämmittäessä vaelluksen uuvuttamia jäseniä. Tekstissä Toivonen 

opasti ruskan syntyvän, kun vihreä elämä varastoidaan talven ajaksi runkoon ja 

juuriin odottamaan seuraavaa kesää. Aukeaman vasemmassa laidassa oli 

Uutispilkkeitä – niminen kooste pikkujuttuja, joissa kerrottiin muun muassa 

perheasian neuvottelukeskuksen perustamisesta, virkatodistuksen hankkimisesta 

ja Sillanpäänpolun seurakuntatalon rakentamisen alkamisesta.107 

Lehden takasivun jutussa kerrottiin Salo-Uskelan seurakunnan 

ystävyysseurakuntatoiminnasta ja vierailusta unkarilaiseen Nyiregyhazan 

kaupunkiin. Anna-Kaisa Lehtisen ja Susanna Vainion kirjoittama juttu oli 

perinteinen matkakertomus. Jutussa kerrottiin perheissä asumisesta ja matkan 

tapahtumista ja kiiteltiin isäntien vieraanvaraisuutta. Matkan onnistumiseen 

vaikuttivat kirjoittajien mukaan ennakkoluuloton ja myönteinen asenne sekä halu 

tutustua vieraaseen kulttuurin pintaa syvemmältä. Sivun toisessa jutussa esiteltiin 

ystävyysseurakunnan unkarilainen kanttori, joka vieraili Salossa neljän kuukauden 

ajan oppimassa suomen kieltä. Samassa yhteydessä mainostettiin unkarilaista 

iltaa, jossa seurakuntalaiset pääsivät tutustumaan kanttori Pal Nagyvatiin musiikin 

ja diojen avulla.108   

Salo-Uskelan seurakunnan tiedotuslehden muuttuminen kaksi kertaa 

vuodessa ilmestyväksi oli selkeä parannus ensimmäiseen julkaisuvuoteen. Lehtien 

sisältöä oli selkeästi mietitty, jutut olivat ajankohtaisia ja juttujen tekemiseen 

panostettu myös haastateltavien löytämiseksi. Etenkin monet haastateltavat tekivät 

jutuista paikallisia. Jutut olivat journalistisesti hyvin tehtyjä ja sanoittivat kirkon 

sanomaa ja seurakunnan tehtävää eri kanteilta. Tiedonvälityksen lisäksi 
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seurakuntalehdellä oli selkeästi oma kristillinen sanomansa jota Salo-Uskelan 

seurakunnan vuoden 1987 lehdissä ei pyritty millään tavoin peittelemään – 

päinvastoin. Molemmissa julkaistuissa lehdessä esiteltiin seurakunnan työmuotoja 

kiinnostavalla tavalla ja seurakuntalaisia nostettiin esiin kertomaan omia 

kokemuksiaan seurakunnan eri yhteyksissä. Esimerkiksi vuoden 1987 kevään 

seurakuntalehdessä oli yhteensä 12 juttua, 23 valokuvaa ja kaksi piirrosta. 

Seurakunnan omia tapahtumailmoituksia lehteen oli tehty viisi kappaletta. Syksyn 

lehdessä juttuja oli 12, lisäksi kuusi uutispilkettä, 24 valokuvaa ja 3 omaa 

ilmoitusta. Molemmissa julkaistuissa lehdessä esiteltiin seurakunnan työmuotoja 

kiinnostavalla tavalla ja seurakuntalaisia nostettiin esiin kertomaan omia 

kokemuksiaan seurakunnan eri yhteyksissä.109 

3. Pääkirjoitukset 

3.1 Pääkirjoitukset Seurakuntasanomissa 
Salo-Uskelan seurakunnan Seurakuntasanomissa julkaistiin tutkimusajankohtana 

1986–1995 yhteensä 35 lehteä ja 33 pääkirjoitusta. Vain kahdessa lehdessä 

pääkirjoitukseksi tulkittavaa tekstiä ei ollut lainkaan. Salo-Uskelan 

Seurakuntasanomien pääkirjoitukset voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: 

ajankohtaista kirkkovuoden pyhää käsittelevät pääkirjoitukset ja toisaalta 

ajankohtaista yhteiskunnallista teemaa pohdiskelevat tekstit. Toisaalta monessa 

kirjoituksessa kristillistä sanomaa peilattiin nykypäivään ja seurakunta asetti 

itselleen tai jäsenilleen tavoitteita ja velvoitteita opin ja sanan mukaisesti. 

Pääkirjoitusta kuvataan usein lehden viralliseksi kannanotoksi tai sen 

sanotaan olevan lehden virallinen ääni. Tekstin alussa kerrotaan usein 

ajankohtainen asia ja siitä vallitseva mielipideilmasto, jonka jälkeen lehti ilmaisee 

oman käsityksensä asiasta.110   

Seurakuntalehden pääkirjoitus on tärkeä osa kirkon ja seurakunnan 

viestintää. Uskonnollisessa viestinnässä on mukana aina myös uskonnollinen 

sanoma, joka voi tarkastella esimerkiksi hengellisen elämän tai uskon 

kysymyksiä. Uskonnollinen viestintä välittää sitä kristillistä sanomaa, jonka 

kyseinen media itse tunnustaa. Tavallaan kyse on välineestä riippumattomasta 
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viestistä. Papin viesti saarnastuolista on sitoutunut kirkon sanomaan samalla 

tavalla kuin seurakuntalehden pääkirjoitus.111 

Heikki Kuutin mukaan puhuttaessa journalistisesta genrestä tai lajityypistä 

tarkoitetaan kullekin jutulle soveltuvia ja ominaisia muotokielellisiä 

elementtejä.112 Pääkirjoituksessa lehti ottaa virallisesti ja instituutiona kantaa 

ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen. Pääkirjoitus julkaistaan usein 

ilman kirjoittajan nimeä.113  

Pääkirjoitusta luettaessa ihmiset ymmärtävät tekstin aseman ja 

merkityksen. Joukkoviestintä on täynnä monenlaisia ideologisia kutsuja ja tekstit 

sisältävät aina oletuksen ihmisen tavasta lukea sitä. Risto Kuneliuksen mukaan 

tärkeäksi käynyt diskurssin käsite voidaan yksinkertaisimmillaan suomentaa eri 

tilanteisiin liittyväksi kielenkäyttötavaksi.114 Hannu Nymanin mukaan kristillisen 

kirkon ytimeen kuuluu evankeliumin ilosanoma ja sen keskeisenä osana 

evankeliumin julistaminen.115  

Kirkon imagosta puhuttaessa puhutaan usein mielikuvista ja käsityksistä. 

Pirjo Vuokko pohti jo kaksikymmentä vuotta sitten, miten luterilainen kirkko voi 

vaikuttaa omaan imagoonsa. Vuokko piti kysymystä tärkeänä, sillä hänen 

mukaansa kirkon hengellinen rooli ihmisten elämässä on selkeästi vähäisempi 

kuin suuri jäsenmäärä antaisi olettaa. Hän näkee kirkon imagon kehittämisen 

elementtinä viestinnän, johon kaivataan enemmän uskallusta. Kirkon sanoman 

tulisi esittää sellaisessa paikassa ja muodossa, että se huomataan. On siis osattava 

valita ne viestintävälineet, joiden avulla sanoma tavoittaa kohderyhmän. Vuokon 

mukaan ulkoinen viestintä tiedottaa kirkon tarjonnasta ja toimintatavoista, mutta 

sen tulisi myös luoda mielikuvia ja kokeiluhalua ja jopa uutta toimintaa. Vuokon 

mukaan markkinointiviestinnän tehtävät informointi, vakuuttaminen ja 

muistuttaminen sopivat myös kirkon ulkoiselle viestinnälle. Samalla tavalla 

kirkon olisi hyvä tuoda esille uskottavuuttaan ja ainutlaatuisuuttaan eli sitä, kirkko 

pystyy tarjoamaan jotain jota millään muulla organisaatiolla ei ole.116   

Lehden pääkirjoitus on lähes aina sijoitettu vakiopaikalle lehden 

artikkelisivulle, joka tutkimusajankohtanani oli käytännössä poikkeuksetta lehden 

kakkossivu. Salo-Uskelan seurakuntasanomien pääkirjoitus kuvasti myös lehden 
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kustantajan eli Salo-Uskelan seurakunnan kantaa kulloiseenkin aiheeseen. 

Seurakunnan tiedotuslehdessä päätoimittajana oman työnsä ohella työskennellyt 

kirkkoherra on seurakunnan teologinen johtohahmo, mutta samalla 

kirkkoneuvoston puheenjohtajana seurakunnan talouden ja päätöksenteon vahva 

vallankäyttäjä. 

3.2 Vuoden 1986 pääkirjoitukset  
Salo-Uskelan seurakunnan ensimmäisen Seurakuntasanomien pääkirjoitus 

julkaistiin vuoden 1986 ensimmäisessä ja ainoassa lehdessä. Seurakunta 

tiedottajana käsitteli ehkä odotetusti tiedottamista ja uuden seurakuntalehden 

perustamista. Pääkirjoituksen mukaan Suomessa elettiin kasvavan tiedotustulvan 

aikaa, josta kirkko sen paremmin kuin seurakunnat eivät voineet jäädä 

sivustakatsojiksi. Seurakuntalehden synnyttämistä perusteltiin sillä, että tiedotus 

kuuluu toimivan ja vastuunsa tuntevan seurakunnan tehtäviin. Pääkirjoituksessa 

korostettiin, ettei seurakunnan viestinnän tehtävä ole viihdyttäminen vaan 

kaikessa viestinnässä on kyse evankeliumin eteenpäin viemisestä. Perustetun 

tiedotussihteerin viran myötä tiedottamiselle on saatu resursseja ja ensimmäinen 

koteihin jaettu seurakuntalehti aloitti pääkirjoituksen mukaan entistä laajemman 

tiedottamisen seurakunnassa. Tekstin loppuosassa muisteltiin, kuinka tieto 

Vapahtajan syntymästä sai aikanaan paimenet viemään uutista eteenpäin. 

Pääkirjoituksen mukaan Salo-Uskelan seurakunnan olemassaolo perustuu siihen, 

että saman taivaallisen viestin voimalla ja ajatuksella seurakunta johtaa jäseniään 

Jeesuksen yhteyteen.117 

Ensimmäisen Seurakuntasanomien pääkirjoitus kuvasti osuvasti 

seurakunnan kaksoisroolia. Seurakunta on verorahoin toimiva julkisoikeudellinen 

yhteisö, jonka tehtävä on tavoittaa jäsenensä mahdollisimman hyvin. 

Pääkirjoituksessa iloitaan tiedotussihteerin palkkaamisesta ja sen mahdollistavasta 

oman lehden perustamisesta. Toisaalta tekstissä muistutettiin kirkon ja 

seurakunnan perustehtävästä, joka muotoiltiin pääkirjoituksessa Vapahtajan 

syntymäsanoman eteenpäin viemiseksi. 

Heikki-Tapio Niemisen mukaan seurakuntalehdet välittävät uskontoa ja 

kristillistä sanomaa ja sitoutuvat siihen myös itse.118 Samalla seurakunta pyrkii 

kohtaamaan maallistuneita ihmisiä ja vahvistamaan oman yhteisönsä asemaa 
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yhteiskunnassa. Taisto Lehikoisen väitöskirjassa todetaan tehokkaan 

mediaviestinnän tuovan etuja ja olevan monin tavoin sopiva väline uskonnosta 

vieraantuneiden yksilöiden tavoittamiseen.119 

3.2 Vuoden 1987 pääkirjoitukset  
Vuoden 1987 ensimmäisen Seurakuntasanomien pääkirjoitus Kolehti, pahennus 

vai siunaus?, pohdiskeli kolehdin merkitystä sen antajalle ja saajalle. Tekstissä 

vakuutettiin kolehtivarojen menevän aina ja kokonaisuudessaan oikeaan 

tarkoitukseen. Kolehdin keräämistä ja sen jälkeistä toimintaa kuvattiin hyvin 

tarkkaan ja esimerkkinä kerrottiin kuinka suntio jumalanpalveluksen jälkeen 

siirtää papin valvonnassa rahat saman tien suljettavaan lippaaseen, jonka avainta 

säilytetään pankissa. Myös tilintarkastajat huolehtivat osaltaan valvonnasta. 

Tekstissä muisteltiin kolehdin historiaa köyhille tarkoitettuna apuna, mutta 

kerrottiin myös sen merkityksestä nykyajan seurakunnille. Salossa kahdessa 

kirkossa oli kerätty edellisenä vuonna yli 90 000 markkaa kolehtirahoja ja saatu 

lisäksi muita lahjoituksia. Suurimmat kolehtikohteet olivat olleet lähetystyö ja 

Yhteisvastuu -keräys. Pääkirjoituksen lopussa muistettiin apostolin ohjeesta tehdä 

hyvää ja jakaa omastaan, vaikka kolehti ei olekaan pelastumisen ehto. Kolehdit 

nähtiin arjen kristillisyydeksi tahdoksi luopua jostain toisten hyväksi.120 

 Vuonna 1950 alkanut kirkon Yhteisvastuukeräys oli heti alkuvuosista 

lähtien luonteeltaan tärkeä seurakuntadiakonian yhdistäjä.121 1980-luvulla 

Yhteisvastuukeräyksen linja alkoi uudistua ja keräyksen kohteeksi nostettiin muun 

muassa päihdeongelmaiset, yksinäiset äidit lapsineen ja vangit. Vuosina 1985 ja 

1986 hankittiin vapautuville vangeille kymmeniä asuntoja ja vuonna 1987 kirkko 

oli keräyksen avulla perustamassa Y-säätiötä, joka hankki asuntoja yksinäisille 

miehille.122 

Pääkirjoituksessa otettiin vahvasti kantaa siihen, että kirkolle ja 

seurakunnalle lahjoitetut varat menevät varmasti oikeaan kohteeseen. Seurakunnat 

kilpailivat jo tuolloin monien muiden hyväntekeväisyyttä tekevien järjestöjen 

kanssa ja julkisuudessa keskusteltiin aika ajoin lahjoitusvarojen kohtalosta. Jos 

ensimmäisen lehden pääkirjoituksessa pohdittiin seurakunnan tehtävää, heti 

toisessa lehdessä punnittiin yksittäisen kristityn hyvien tekojen merkitystä.  
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Vuoden 1987 toisen lehden pääkirjoituksessa ”Aiotko juhlia 

syntymäpäivääsi”, pohdittiin valmisteilla olevan intimiteettisuojalain vaikutuksia 

seurakunnan pitkäaikaiselle käytännölle kertoa merkkipäivätietoja paikalliselle 

sanomalehdelle. Aiemmin palveluksena jäsenille ja uutisena merkkipäiväsankarin 

ystäville pidetyn tavan jatkamista pidettiin valmistuvan lainsäädännön kannalta 

tulkinnanvaraisena. Tekstissä kerrottiin, että seutukunnan papisto oli tehnyt 

päätöksen, että seuraavana vuonna seurakunnat eivät enää anna lehdistölle 

merkkipäivätietoja. Toivomuksena esitettiin, että jokainen seurakuntalainen tekee 

ilmoituksen lehdistölle itse niin halutessaan. Pääkirjoituksessa todettiin, että 

syntymäpäiväjuttuja luetaan mielellään ja että seurakunnan työntekijät käyvät 

tervehtimässä jatkossakin merkkipäiväänsä viettäviä 70-vuoden iästä alkaen – 

ellei toisin toivota.123 Lehti halusi pääkirjoituksessaan tuoda esiin seurakunnan 

halun ja velvollisuuden seurata maallista lainsäädäntöä. Hieman uutismainen 

pääkirjoitus kertoi uuden käytännön ja perusteli sen mallikkaasti. 

3.3 Vuoden 1988 pääkirjoitukset  
Vuoden 1988 kolmesta julkaistusta seurakuntalehdestä ensimmäinen käsitteli 

pääkirjoituksen paikalle taitetussa kirjoituksessa pääsiäisen sanomaa. Päivi 

Riikonen kertoo Hiljainen viikko alkaa palmusunnuntaista -tekstissä, kuinka 

ennen pääsiäistä seurataan Jeesuksen tietä ristille.  Kirjoituksessa opetettiin 

pääsiäisen sanoman olevan uskon asia ja siksi sitä on kuunneltava hiljaisuudessa. 

Viesti oli, että ”Sydämen hiljaisuudessa Jumala puhuu”. Kirjoituksessa opastettiin 

ymmärtämään hiljaisen viikon eri päivien ajatusta. Kiirastorstain, pitkäperjantain 

ja pääsiäisen sanomaa tuotiin esille ja tekstissä esiteltiin myös värien ja muiden 

symbolien merkitystä. Esimerkiksi pitkäperjantain jumalanpalveluksessa 

liturginen väri on musta; kellot eivät soi, urut vaikenevat, kynttilät ja kukat on 

viety pois. Teksti eteni kronologisesti ja sen lopussa tuotiin vahvasti esiin 

ilouutinen Jeesuksen tyhjästä haudasta, joka todisti Vapahtajan voittaneen 

kuoleman.124 Kirjoitus oli ensimmäinen, jossa käsiteltiin vain ja ainoastaan 

kirkkovuoden yhtä tapahtumaa. Seurakuntalehti teki pääsiäisen alla ilmestyneessä 

kirjoituksessa näkyväksi seurakunnan tehtävän julistaa Jumalan sanaa ja 

kuoleman voittamista.  
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Vuoden toisessa Seurakuntasanomissa pääkirjoituksen paikalla julkaistiin 

kirkkoherra Kauko Perttilän 60-vuotishaastattellu. Kirkkoherra kertoi 

haastattelussa ajatuksiaan elämästä Salossa ja työstään.125 Vuoden 1988 

kolmannen Seurakuntalehden pääkirjoitus kertoi seurakunnan valmistautumisesta 

tulevaan adventtiaikaan. Pääkirjoituksen mukaan kirkko on siinä mielessä ikuinen 

adventtikirkko, että se odottaa ja rukoilee Herran tulemista seurakuntansa keskelle 

ja hänen lopullista paluutaan kirkkaudessa. Jumalan Pyhä Henki tulee, kun on sen 

aika, se ei ole ihmisten teoista ja halusta kiinni. Pyhä henki vaikuttaa yhtä hyvin 

pienen lapsen kastetilaisuudessa kuin kehitysmaissa tehtävän lähetystyön parissa. 

Hänen nimessään kokoonnutaan monin tavoin. Pääkirjoituksessa todettiin myös, 

että seurakunnan papiston käsitykset poikkeavat toisistaan monissa asioissa ja 

myös heidän hengelliset näkemyksensä voivat olla erilaisia. Silti kenenkään uskon 

aitoutta tai työnäkyä ei ole syytä epäillä.126 

Pohdinta seurakunnan sanan ja sakramenttien hoitajien toisistaan 

poikkeavista teologisista ja hengellisistä käsityksistä tuntui hieman irralliselta 

kohdalta adventin odotusta käsittelevässä tekstissä. Oliko niin, että seurakunnan 

sisällä asiasta oli keskusteltu ja tuolle ajatustenvaihdolle haluttiin panna piste 

jyrähtämällä asiasta lehden pääkirjoituksessa. 

3.4 Vuoden 1989 pääkirjoitukset  
Vuoden 1989 aikana julkaistiin neljä Seurakuntasanomaa. Vuoden ensimmäisessä 

lehdessä pääkirjoituspalstalla esiteltiin seurakunnan uusinta seurakuntakotia, joka 

oli valmistunut Alhaisten ja Ylhäisten kaupunginosasien rajalle. Paunalaksi vihitty 

seurakuntakoti rakennettiin päiväkerhojen, poika- ja tyttökerhojen sekä muun 

muassa rippikoulujen kokoontumispaikkana. Läheisen kappelin vuoksi tilaa 

voitiin käyttää myös muistotilaisuuksissa ja erilaisissa perhejuhlissa sekä 

raamattu- ja seurakuntapiirien sekä hartaustilaisuuksien kokoontumispaikkana. 

Pääkirjoituksessa kerrottiin seurakuntakodin nimikilpailusta ja Salon kaupungin 

arkkitehtitoimiston avusta asiassa. Pauna oli vanhanajan mittayksikkö, jolla 

mitattiin olkia. Pauna-sanan liittyminen jo aiemmin alueeseen johtui kirjoituksen 

mukaan mitä ilmeisimmin alueen peltojen viljavuudesta. Paunala-nimen olkiin 

liittyvä historia liitettiin pääkirjoituksessa Raamattuun ja sen syntyaikojen 

maailmaan Egyptissä. Faarao oli orjuuttanut israelilaisia määräämään kansan 
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kokoamaan oljet, joita he tarvitsivat tiilien teossa sideaineena. Tällaiseksi 

yhdistäväksi siteeksi myös Paunala oli kirjoittajan mukaan rakennettu. 

Seurakuntakoti synnytettiin yhdistämään ihmisiä, jotka yhä enenevästi viettivät 

aikaansa tv-vastaanottimen ääressä lauta- ja tiili- tai elementtiseinien suojassa.  

Pääkirjoituksessa oli löydetty vielä toinenkin vertaus olkien käyttämisestä 

suojana. Itämailla olkia käytettiin kateaineena kattoja tehtäessä.  ”Paunalaan 

kokoontuessamme tulemme suojaan, Jumalan siunauksen alle, ja siellä on 

turvallinen olla sateenkin rapistellessa, pakkasen paukkuessa ja erilaisten 

maailman myrskyjen raivotessa.” Tekstissä muistutettiin, että myös Uudessa 

Testamentissa kehotetaan rakentamaan vahvalle perustalle; kristityllä elämän 

perusta on Kristus ja rakennusaineena Jumalan sana.127 

Pääkirjoituksessa perusteltiin uuden seurakuntakodin rakentamista ja 

käytettiin taitavasti historiallisia rakennusaineita ja suomen kieltä yhdistämään 

Raamatun kertomuksia nykypäivän kristityn elämään 

Vuoden toinen pääkirjoitus jatkoi seurakunnan alueiden ja niiden 

toimintojen esittelemistä. Mahlakankareen nimi juontui tekstin mukaan siitä, että 

alueella oli kasvanut koivumetsää, josta oli keväisin muodostunut mahlakankare 

eli juoksutusalue. Kirjoituksessa rakennettiin jälleen silta seurakunnan alueen ja 

Raamatun tekstien välille. Raamatussa ei puhuta mahlasta, mutta sen sijaan 

medestä ja elävästä vedestä, mitkä ovat verrattavissa mahlaan. Jos koivun mahla 

lopettaa virtaamisen, puu lakastuu ja jos kasvi ei saa vettä, se ei saa maan 

ravinteita hyödynnettyä. Elävää vettä pidetään Jumalan sanana, joka ilmenee 

monessa muodossa. Pääkirjoituksessa sanottiin, että Mahlakankareen uuden 

seurakuntakodin tarkoitus onkin juuri elävän veden tarjoaminen alueen asukkaille.  

Elävää vettä on lapsen kastaminen, diakoniapiirien kokoontuminen ja muun 

muassa erilaiset kerhot. Elävä vesi on Jumalan sanaa ja sielua ravitsevaa 

virvoittavaa mahlaa.128 Pääkirjoituksessa jatkettiin edellisen tekstin hengessä 

esittelemällä seurakuntakodin toimintaa ja etsimällä vertauksia Raamatun 

teksteihin. 

Loppusyksynä ilmestyneessä lehdessä pääkirjoituksen korvaajaksi oli 

taitettu juttu Pohjoismaisten ystävyysseurakuntien edustajin tapaamisesta 

Venneslassa. Jutussa kerrottiin Salo-Uskelan seurakuntaa edustaneiden Tuula 

Virrankosken ja Marja-Liisa Kangaskorten sanoin vierailun sisällöstä ja 
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merkityksestä. Kirkkovaltuutettu Virrankoski ja diakonissa Kangaskorte totesivat 

tekstissä, että kokouksen yhtenä tavoitteena oli saada tietoa mukanaolevien 

seurakuntien toiminnasta ja saada uutta innostusta kunkin omaan arkiseen 

seurakuntatyöhön. Pohjoismaiset seurakunnat tekevät Virrankosken ja 

Kangaskorten havaintojen mukaan samalla innolla, vaikka erilaisin resurssein 

kristillistä työtä ihmisten hyväksi. 129 

Vuoden neljännen lehden pääkirjoitus kertoi aluksi heräämisestä ja 

aamutoimista eripuolilla maailmaa. Heräämiseen liittyvät rutiinit ovat olleet 

samanlaisia vuosituhansia, herätyskellon tilalla oli aikanaan yövartija ja hänen 

herätyshuutonsa. Päivän koittamisen kautta luotiin vertaus isompaan tapahtumaan 

maailmanhistoriassa; siihen miten Kristus toi pakanalliseen maailmaan valon. 

Pääkirjoituksessa velvoitetaan ihmisiä jättämään pahat tekonsa, jotka pitävät heitä 

pimennysverhon lailla erossa Kristuksen valosta. Kirjoittajan mukaan ihmisten on 

aika herätä unesta, sillä pelastus on tullut lähemmäksi.130 

Tämän pääkirjoituksen sisältö oli enemmän opetusta ja saarnaa kuin 

pääkirjoitukseksi soveltuvaa sanoitusta. Hiukan hämmentävä kirjoitus 

tutkimusaineistossa, jossa pääkirjoituksissa keskityttiin pitkälti kirkkovuoden 

tapahtumiin ja seurakunnan tehtävään.   

3.5 1990 pääkirjoitukset  
Vuoden 1990 ensimmäisen lehden pääkirjoituksessa kirkkoherra Kauko Perttilä 

nostatti kiinnostusta tulevaa kirkkoherran vaalia kohtaan. Tuolloin voimassa 

olleen kirkkolain mukaan vaali oli suoritettava seurakunnan pääkirkossa, mikä 

Salo-Uskelan seurakunnan tapauksessa oli korkealla mäellä sijaitseva Uskelan 

kirkko. Pääkirjoitus kertasi aiempien kahden vaalin äänestysvilkkautta ja korosti 

kirkkoherran valinnan tärkeyttä seurakunnalle. Äänestysmotivaatiota nostatettiin 

korostamalla vaalin ratkaisevan pitkälti sen, millaiseksi seurakunnan tulevaisuus 

muodostuu.131  

Pääkirjoituksessa haluttiin selvästi tuoda esille ajatusta, että vilkkaasti 

äänestämällä ihmiset osoittaisivat kiinnostusta omaa seurakuntaansa kohtaan. 

Samalla seurakuntalaiset voisivat osoittaa, millaisen merkityksen he antavat 

kristillisille arvoille ja seurakunnan toiminnalle yleensä.  
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Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien 

äänestysaktiivisuus oli 19,8 % vuonna 1970 ja vain 14,9 % vuonna 1990. Eino 

Murtorinne pohtii teoksessa Suomen kirkon historia, että vähäinen kiinnostus 

seurakuntavaaleja kohtaan voi johtua kansakirkkoajatuksen ohentumisesta. 

Vaaleissa äänestävät muutoinkin aktiiviset seurakuntalaiset, mihin viittaa myös se, 

että äänestysaktiivisuus on vilkkainta pienissä toiminnallisesti aktiivisissa 

maaleisseurakunnissa.132 

Vuoden 1990 toisessa Seurakuntasanomissa pääkirjoituksen paikalla 

julkaistiin juttu syksy seurakuntavaaleista otsikolla ”Seurakuntavaalit 11.–

16.11.1990”. Uutismaisessa ennakkojutussa kerrottiin valitsijayhdistyksen 

perustamisesta, ehdokkaaksi asettamisesta ja valitsijayhdistyksen 

järjestäytymisestä. Jutussa kerrottiin, mihin mennessä ehdokaslistat on jätettävä 

vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja kuinka kaikki kolme viime vaaleissa 

ehdokkaita asettanutta ryhmää olivat jo kyselleet valitsijayhdistysten 

perustamisasiakirjoja. Tekstissä kerrottiin kuinka ehdokaslistojen yhdistelmässä ei 

saanut olla tunnuksia tai kirjoitusta, josta ilmenisi ehdokkaiden tausta tai 

mielipide. Jutussa kerrottiin myös, ketkä olivat äänioikeutettuja tulevissa vaaleissa 

ja edellisten vaalien äänestysaktiivisuus (19 %), jota verrattiin koko maan 

äänestysprosenttiin (17,4 %). Ehdokkaita sai asettaa enintään puolitoistakertaa 

kirkkovaltuuston valittavan määrän eli Salossa valitsijayhdistyksen maksimimäärä 

oli 52 ehdokasta.133 Seurakuntalehti hoiti tehtäväänsä innostamalla jäseniään 

vaaliuurnille. Vuoden 1986 seurakuntavaaleissa äänestysprosentti oli ollut 19,0, 

edellisissä vaaleissa prosentti oli ollut 19,5.134 

Vuoden 1990 kolmannessa lehdessä pääkirjoituksen paikalla oli 

vastavalitun uuden kirkkoherran haastattelu otsikolla: Kirkkoherra Jouko Pukari 

asetettiin virkaan. Jutussa kuvattiin, kuinka seurakunnassa vietettiin lokakuun 

ensimmäisenä sunnuntaina juhlaa. Kirkkoherra Jouko Pukarin virkaanasettamisen 

lisäksi samassa jumalanpalveluksessa asetettiin virkaan seurakunnan kappalainen 

ja siunattiin virkaansa sairaalasielunhoitaja ja seurakunnan uusi kanttori. Tekstissä 

kerrottiin jumalanpalveluksen kulusta ja kuinka päivää jatkettiin kirkkokahvien 

merkeissä seurakuntatalolla. Kirkkoherra Pukari kertoi ainoastaan oman 

hääpäivänsä menevän merkittävyydessään virkaanasettajaisjuhlan edelle. Tämä 
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siksi, että olen inhimillisesti katsottuna elämäni taitekohdassa. Virkavuosia on 

aika paljon takana, mutta paljon on myös edessä. Tästä alkaa elämäni merkittävin 

ajanjakso. Pukarin haastatteluosuus jutun lopussa olisi sopinut hyvin kirkkoherran 

kolumniksi tai pääkirjoitukseksi. Hän pohdiskeli seurakunnan voimavaroja ja 

esimerkiksi sitä, kuinka pappien kiire vaikeuttaa toimitusten suorittamista, vaikka 

ne ovat työn tärkeimpiä tehtäviä. Pukarin mukaan seurakunnassa pitää puuttua 

asiaan suunnitelmallisesti ja ellei se auta, on todettava pappeja olevan liian vähän. 

Hän myös korosti vapaaehtoistyön merkitystä ja totesi tilanteen olevan 

seurakunnassa hyvän kokonaiskirkon kannalta. Hän päätti haastattelun 

linjaamalla, että Salo-Uskelan seurakunnassa olisi harkittava lähiötyön 

aloittamista.135 

3.6 Vuoden 1991 pääkirjoitukset  
Vuoden 1991 neljästä lehdestä ensimmäisessä haastettiin julkista sanaa ja sen 

tapaa ihmisten mielikuvien muodostajana. Pääkirjoituksessa työnnettiin vastuuta 

toimittajille oikeiden mielikuvien luomisesta ja asian kerrottiin koskettavan 

syvällisesti toimittajan ammattipätevyyttä. Pääkirjoituksen mukaan informaatio 

synnyttää joskus mielikuvia, jotka eivät vastaa todellisuutta. Tällaisesta yksi 

esimerkki on mielikuva siitä, että ”ihmiset eivät käy kirkossa”. Pääkirjoituksen 

mukaan mielikuva ei perustu oikeaan tutkimukseen, sellaisen käsityksen voi saada 

mennessään juhlapyhien jälkeen pienen seurakunnan aamujumalanpalvelukseen. 

Kirjoituksessa viitattiin kirkon tutkimuskeskuksen tutkijaan, jonka mukaan 

jumalanpalveluksissa käy enemmän ihmisiä kuin urheilukilpailuissa. Myös ajatus 

siitä, että seurakunnan muissa tilaisuuksissa käy enemmän ihmisiä kuin 

jumalanpalveluksissa, on osittain väärä mielikuva. Pääkirjoituksessa heitettiin 

ilmaan ajatus siitä, että kävijämäärin tarkasteltaessa jumalanpalvelus olisi aina 

kriisissä, sillä koskaan enemmistö suomalaisista ei ole ollut mukana viikoittaisissa 

päiväjumalanpalveluksissa. Opilliselta kannalta jumalanpalvelus ei ole kriisissä, 

mutta Jumalan sanan julistamista voi aina tehdä paremmin ymmärrettävällä 

tavalla. Tekstin lopussa kerrottiin, että Salo-Uskelan seurakunnassa tavoitellaan 

jumalanpalveluselämän rikastuttamista, joka lähtee kirkon perinteestä. Tekstissä 

muistutettiin Jumalanpalveluksen koonneen yli 2000 vuotta ihmisiä Jumalan 
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kasvojen eteen kaikkialla maailmassa ja päätteeksi ihmisiä kutsuttiinkin 

jumalanpalvelukseen heidän kuolemattomien sielujensa vuoksi.136 

Pääkirjoituksessa otettiin vahvasti kantaa mielikuvaan, jonka mukaan 

suomalaiset eivät kävisi kirkossa. Vastuussa vääristyneistä ajatuksista olivat 

lehden mukaan erityisesti julkinen sana ja yksittäiset toimittajat, joiden jakama 

informaatio synnyttää vääriä päätelmiä. Tekstissä seurakunta puolusti 

voimakkaasti omaa näkemystään; jopa väittämällä mielikuvien synnyttämisestä 

hatarin perustein. Teksti oli selkeää puolustuspuhetta ja siinä otettiin 

jonkinasteinen vastakkainasettelun linja sitoutumattomaan mediaan. 

Pääkirjoituksen ajattelu saa tukea Tuula Sakaranahon ja Heikki Pesosen 

näkemyksestä, että tiedotusvälineet muokkaavat suhteellisen tehokkaasti ihmisten 

käsityksiä uskontojen kyvystä vastata ajan haasteisiin.137 

Kesäkuussa 1991 koteihin jaetussa Seurakuntasanomissa pohdittiin kirkon 

ja paikallisseurakuntien tulevaisuuden haasteita. Pääkirjoituksen ensimmäisessä 

kappaleessa todettiin, kuinka hyvin asiat Salo-Uskelan seurakunnassa olivat. 

Otsikolla ”Kirkko muutoksen edessä” -rakennettu pääkirjoitus kehui seurakunnan 

toiminnan monipuolistuneen ja kävijämäärien kasvaneen tilaisuuksissa. Samaan 

aikaan monet suuret rakennushankkeet on saatu lähes valmiiksi ja seurakunnan 

talous on kunnossa. Sen jälkeen tekstissä mietittiin seurakunnan tulevaisuutta niin 

talouden kuin toiminnan sisällön kannalta. Uudet toimitilat ja pian valmistuva 

Ollikan seurakuntakoti mahdollistavat toiminnan kehittämistä. Mutta tekstissä 

muistutettiin myös, että seurakunta on koolla aina siellä, missä vähintään kaksi on 

koolla Jeesuksen nimissä. Hautaukset, vihkimiset, kaste- ja hartaustilaisuudet ovat 

myös jumalanpalveluksia ja sitä kautta iso osa suomalaisista elää Sanan 

yhteydessä. Tekstissä otettiin kantaa kansainväliseen lisääntyvään liikkuvuuteen, 

joka tuo Suomeen vierastyövoimaa ja ei kristittyjä pakolaisia. Seurakunnan 

kannan mukaan pakanat eivät ole seurakunnan työntekijöiden käännytyksen 

kohteita vaan heitä tulee osata lähestyä ”Kristuksen rakkauden hengessä 

pelastussanomaa tarjoten”. Pääkirjoituksen mukaan seurakunnan oli näissä 

asioissa todella paneuduttava uskon olemukseen. Työhön tarvitaan myös 

armolahjojensa puolesta sopivia vapaaehtoisia.138 
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On tiedossa, että ihmiset pohtivat itseään ja olemassaoloaan suhteessa 

muihin ihmisiin ja tosiin kulttuureihin. Mediat voivat olla sekä erottamassa että 

yhdistämässä ihmisiä ja erilaisia sosiaalisia ryhmiä.139 Alkaneen vuoden kaksi 

ensimmäistä pääkirjoitusta ovat selkeä tasonnosto aikaisemmalle kirjoittelulle. 

Kun ensimmäisessä kirjoituksessa haastettiin julkista sanaa, nyt toisessa luodaan 

linjaa työperäiseen maahanmuuttoon ja pakolaistilanteeseen.  

Lokakuussa 1991 pääkirjoituksen otsikossa otettiin Hengen voimat 

käyttöön. Tekstissä kiiteltiin seurakunnan käytössä olleita runsaita henkisiä ja 

aineellisia voimavaroja, mutta varoiteltiin jo alkavan laman vaikutuksista. Hyvinä 

vuosina tapahtunut julkisen byrokratian kasvu ei ole kirkossa edennyt kirkon 

hitauden vuoksi samaa tahtia kuin muualla yhteiskunnassa, mutta asioiden 

ratkaiseminen taloudellisilla panostuksilla ja uusilla viroilla on tullut tiensä 

päähän myös Salo-Uskelan seurakunnassa. Seurakunnissa hallintovirkoja on 

vähän ja iso osa työntekijöistä on jalkautettu kansan keskuuteen palvelutehtäviin. 

Pääkirjoituksessa muistutettiin jälleen myös seurakunnan mittavasta 

vapaaehtoisten joukosta. Vaikka lama koskettaa taloudellisia voimavaroja, 

seurakunnan henkiset ja hengelliset voimavarat ovat edelleen olemassa. Siinä 

tarvitaan niin päätoimisesti palvelutehtävissä työskenteleviä kuin vapaaehtoisia. 

Vastakkainasettelua ei tässä asiassa ole, mutta taloudellinen lama voi tuoda 

tullessaan myös henkisen laman tai toisaalta nostaa henkiset voimat yhteiseksi 

hyväksi. Pääkirjoituksessa kerrottiin, että evankelisluterilaisessa kirkossa ja 

paikallisseurakunnissa korostetaan tulevina aikoina rukousta paitsi itsemme, 

lähimmäisten myös koko ihmiskunnan puolesta.140 

Pääkirjoituksessa haluttiin varoittaa vaikeiden taloudellisten aikojen 

koskettavan myös Salo-Uskelan seurakuntaa. Lamasta huolimatta tai juuri sen 

vuoksi rohkaistiin kohottamaan henkisiä ja hengellisiä voimavaroja yhteisen 

hyvän edistämiseksi ja rukoilemaan yhteisten asioiden puolesta. 

Kirkosta eroamiset ja sitä kautta seurakuntien jäsenmäärien väheneminen 

oli heikentänyt etenkin joidenkin kaupunkiseurakuntien taloutta huomattavasti. 

Samalla oli herätty keskustelemaan kirkollisten palvelujen tarjoamisen 

mielekkyydestä eronneelle väestölle.141 Toisaalta 1990-luvun lama sai kirkon 

diakoniatyön yhteiskunnallistumaan ja kirkon sosiaalietiikka sai seurakunnista 
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aikaisempaa enemmän kaikupohjaa. Vielä 1980-luvulla kirkon sosiaalieettinen 

vastuu näkyi enemmän mukanaolona esimerkiksi rauhanmarsseissa ja YK:n 

aseidenriisuntaviikolla.142  

Kirkon hallinto sai varoituksen sanoja talouden heikkenemisestä jo vuonna 

1989, kun kirkkoneuvos Reijo Lehtinen otti asian esiin. Syksyllä 1990 samaisen 

kirkkoneuvoksen pohdinnoissa sana lama nousi jo kirkolliskokouksen 

pöytäkirjoihin ja syksyllä 1991 kirkkohallituksen esittämistä menoista jouduttiin 

karsimaan jo 7 miljoona markkaa. Jopa seuraavan kirkolliskokouksen 

kokouspalkkiot päätettiin poistaa.143 

Vuoden 1991 neljäs Seurakuntasanomat ilmestyi marraskuussa ja sen 

pääkirjoituksessa tuotiin esiin joulun merkitys valon tuojana. Kirkkoherra 

kirjoittaa ihmetelleensä joulun sanoman puhuttelevuutta myös kristillisten 

kulttuuripiirien ulkopuolella ja näkee siihen yhdeksi syyksi joulun tuoman valon 

ja toivon. Joulu on lupaus paremmasta ja joulun sanoma tuo apua myös 

taloudellisten vaikeuksien kanssa eläville suomalaisille. Betlehemin tähti 

muistuttaa joulun sanomasta ja lupauksesta, että ketään ei jätetä yksin. 

Pääkirjoituksessa muistutetaan kirkon tehtävästä kertoa myös joulua seuraavasta 

pitkäperjantaista ja pääsiäisestä. Seurakunnan tehtävä on myös tukea lähetystyötä, 

joka vie valoa vieraisiin maihin ja tuo toivoa toivottomuuteen. Loppukappaleessa 

toivotettiin Jumalan siunaamaa Vapahtajan syntymäjuhlaa ja toivotettiin ihmisiä 

tervetulleeksi joulukirkkoon ja muihin joulunajan tapahtumiin.144 

Pääkirjoituksessa haluttiin rohkaista ihmisiä taloudellisen laman 

kohdatessa ja tarjota henkistä ja hengellistä turvaa vaikeuksien keskellä. Tekstissä 

pohdittiin joulun sanoman merkitystä kristillisen maailman ulkopuolella ja 

samaan aikaan muistutettiin lähetystyön tukemisen tärkeydestä. 

Tutkimusaineistossani tämä pääkirjoitus oli ensimmäinen, jossa lähetystyö 

mainittiin erikseen.  

3.7 Vuoden 1992 pääkirjoitukset  
Tammikuun 1992 Seurakuntasanomat kirjoitti seurakunnan lapsityöstä otsikolla 

”Lapsissa on tulevaisuus”. Lehden mukaan seurakunta kovin usein mielletään 

tuonpuoleiseen valmistautuvien ikääntyneiden ihmisten yhteisöksi. Ajatus osuu 

hyvin lähelle kirkon olemuksen ydintä eli pelastusta, sillä ihmiset kokoontuvat 

                                                
142   Malkavaara 2003, 254–255. 
143 Antila 2014, 122–123. 
143 Seurakuntasanomat 4/1991, 2. 



 48 

jumalanpalveluksiin tietoisina elämän jatkumisesta ajan rajan tuolla puolen. 

Pääkirjoituksessa tuodaan esiin ajatus siitä, että kokonaisosuutta ajatellen kuva ei 

ihan vastaa todellisuutta, sillä lapsityö on erittäin merkittävä osassa seurakunnan 

toimintaa. Pyhäkoulu on tarjonnut viime vuosisadalta asti ensimmäisen yhteyden 

seurakuntaan, ja viimeisinä vuosikymmeninä erityisesti päiväkerhot ovat 

nostaneet suosiotaan myös Salo-Uskelan seurakunnassa. Tekstissä korostetaan 

päiväkerhojen kasvatustyön merkitystä kestävän perustan rakentamisessa elämälle 

ja se nähdään koko yhteiskunnan kannalta tärkeänä tehtävänä. Suomi menestyy 

Euroopassa vain, jos lapset on kasvatettu hyvin, mille kristillinen usko antaa 

perustan. Salo-Uskelan seurakunta kertoo kantavansa vastuunsa lasten 

kasvatuksesta ja kehottaa vaalimaan arvokasta kulttuuriperintöä lasten 

kasvatuksessa päiväkodista ammatillisiin kouluihin ja yliopistoihin saakka.145 

Seurakuntasanomat ottavat esiin kirkon ja seurakunnan merkityksen kasvattajana 

ja korostavat luonnollisesti kristillisen uskon merkitystä kasvatuksessa. Samalla 

kirjoitus nostaa esiin seurakunnan päiväkerhotoiminnan ja tavallaan myös 

mainostaa sitä. 

”Ristissä on toivo”, otsikoidaan vuoden toinen pääkirjoitus. Pääsiäisen 

1992 alla ilmestyvän lehden pääkirjoituksen alkuosa kertaa hiljaisen viikon ja 

pääsiäisen sanomat kärsimyksestä, kuolemaan ja ylösnousemukseen. 

Kirjoituksessa muistutetaan myös ristin toisesta merkityksestä, Jumalan 

rakkaudesta. Pääkirjoitus jatkaa heikentyneen taloustilanteen tuomien haasteiden 

esiin nostamista. Lama ei kosketa ainoastaan yksittäisiä ihmisiä vaan myös 

seurakuntia, joiden tärkeiksi koetut toiminnot ovat suuressa vaarassa. 

Voimavaroja supistetaan, mutta tehtävät laajenevat.  Pääkirjoitus kehottaa 

yhteisen vastuun kantamiseen koko yhteiskunnassa ja kulkemaan yhteistä ristin 

tietä, johon liittyy tulevaisuus ja toivo.146 

Salo oli kasvanut ja vaurastunut 1980-luvun alusta alkaen Saloran, 

Mobiran ja Nokian tuodessa töitä ja hyvinvointia ihmisille.147 Vielä viisi vuotta 

aiemmin Salon työllisyystilanne oli hyvä, sillä kesän lopulla kaupungin 

työttömyysprosentti vain hieman yli 2 prosenttia.148 Seurakunnassa kasvanut huoli 

laman seurauksista tuodaan esiin pääkirjoituksessa. Lehti kehottaa ihmisiä 
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ottamaan vastuuta toisistaan ja varoittaa seurakunnan toimintojen olevan oikeasti 

vaarassa. Viestin lopussa nostetaan kysymyksiä diakonian haasteista kaupunki ja 

heitetään ilmaan ajatus mahdollisesti seurakunnan palveluksesta työttömäksi 

jäävien auttamisesta. Tuntuu siltä, että huoli halutaan sanoa ääneen, etteivät 

mahdolliset toimet tulisi yllätyksenä seurakuntalaisille. 

Syyskuussa 1992 pääkirjoitus kehottaa tutustumaan kristillisen kirkon 

peruskirjaan Raamattuun. Jumalaan voi tekstin mukaan tutustua luonnossa ja 

vaikka omassa tunnossaan, mutta Jeesuksesta on ilmoitettu vain Raamatussa. 

Tämän vuoksi on hyvä että jokainen voi ja saa lukea Raamattua omalla kielellään, 

vaikka kieli aikojen saatossa on muuttunutkin. Pääkirjoituksessa kerrotaan 

tulevana adventtina käyttöön otettavasta uudesta Raamatun käännöksestä, jota on 

arvioitu selkeäksi ja asialliseksi mutta kuvakieleltään nykyistä köyhemmäksi. 

Lehti kehottaa yksityistä Raamatun lukijaa tutkiskelemaan kahta käännöstä 

rinnan.149 

Seurakunnan tiedotuslehti kertoo, että Raamattu on tarkoitettu 

päivittäiseen käyttöön ja että uusi käännös auttaa lukemaan kirjaa 

asiakokonaisuuksina. Uusi käännös selkeästi hyväksytään, mutta lukijoita 

varoitetaan kuvakielen köyhtymisestä.  

Seurakuntasanomien muuttuessa neljä kertaa vuodessa ilmestyväksi, 

viimeinen julkaisu osuu sopivasti joulun alle. ”Oikea joulu” -otsikon alla 

kerrotaan marraskuussa 1992 joulun sanoman koskettavan jälleen miljoonia 

ihmisiä maailmassa, kuten on tapahtunut vuosisatojen ajan. Salo-Uskelan 

seurakunnassa pidettävät kymmenet hartaustilaisuudet ja juhlat osoittavat 

joulunsanoman elinvoimaisuuden. Lehti pelkää itse asian hukkuvan tilaisuuksien 

runsauteen ja paljoon puuhailuun ja varoittaa, että juhlan luonne voi muuttua 

joulunsanoman irvikuvaksi. Toisaalta lama voi asettaa tässäkin arvoja uuteen 

järjestykseen ja ihmiset kyselemään joulun todellista sanomaa. Siitä on näin 

näkynyt jo selviä merkkejä. Pääkirjoituksen lopussa seurakunta kutsuu ihmisiä 

joulunajan tilaisuuksien syttyville tulille, joiden roihu valaisee maailman. Mukaan 

kutsutaan myös arkoja ja epäröiviä, sillä kirkot ja kappelit täyttävään suureen 

väkijoukkoon on helppo kätkeytyä.150 

Pääkirjoituksessa muistutetaan joulun sanomasta ja varoitetaan 

hukuttamasta sitä kaikenlaisen puuhastelun alle. Samanlaista ajattelua ja viestiä 
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seurakunnissa on jaeltu paljon vuosikymmenten saatossa. Joulu lienee kirkolle 

helpoin ajankohta kutsua ihmisiä kirkkoon.  

3.8 Vuoden 1993 pääkirjoitukset  
Tammikuun 1993 seurakuntalehden pääkirjoituksessa käsiteltiin seurakuntaa 

missiona. Jeesus antoi lähetyskäskyssään kehotuksen viedä sanomaa kaikkialle 

maailmaan, mikä tarkoittaa, ettei mikään seurakunta, kirkko tai kansakunta saa 

pitää evankeliumia omana tietonaan. Evankeliumi on julkista, kirkko on julkinen 

instituutio ja siksi myös lähetys on julkinen asia. Kirjoituksessa kerrotaan apostoli 

Pietarin olleen ensimmäinen lähetystyöntekijä hänen astuttuaan helluntaina Pyhän 

Hengen vuodattamisen jälkeen esiin kertomaan olevansa ristiinnaulitun Jeesuksen 

todistaja. Sen jälkeen pääkirjoitus siirtyy esittelemään oman seurakunnan uusinta 

lähettiä pastori Rauno Herrasta perheineen. Käytännön lähetystyö on kentällä 

usein ihmisten auttamista ja lähinnä diakoniaa, vaikka kumpikin muodostaa 

suomalaisessa seurakunnassa oman työalansa. Siksi suomalaisten lähettien 

joukossa on monien eri ammattialojen edustajia. Tekstissä kehotetaan tulemaan 

lähetystyötä juuri nyt, kun omassa maassakin on hankalaa. Se muistuttaa siitä, että 

maailman todelliset ongelmat alkavat vasta Suomen rajojen ulkopuolella.151 

Lähetystyötä tuetaan seurakunnissa lahjoituksin ja vapaaehtoisvaroin. 

Pääkirjoituksessa tuotiin esiin globaali maailma ja sen ongelmat ja toivottiin 

seurakuntalaisten ymmärtävän tilanteen olevan Suomessa laman aikanakin hyvän. 

Vuoden 1993 toinen pääkirjoitus osuu jälleen pääsiäisen alle. Tällä kertaa 

kärsimyksen ja ylösnousemuksen juhlaan kehotetaan valmistautumaan 

katumuksen ja itsetutkiskelun avulla. Kirkon elämässä pääsiäinen toistuu 

vuosittain muistuttaen kärsimyksen ja kiusausten kuuluvan elämään. Suomalaiset 

ovat eläneet niin monia menestyksen vuosia, että se todellisuus, jossa suurin osa 

maailman väestöstä elää, on unohtunut. Samalla on kirjoituksen mukaan 

unohtunut myös lähimmäinen, sillä erilaiset säästötoimet ovat ensimmäiseksi 

kohdistuneet lapsiin, sairaisiin ja vammaisiin, joilta on helppo ottaa. Kirkolla on 

välineet puuttua hädän ja kärsimyksen juuriin, mutta silti olemme avuttomia 

auttamaan. Tämän vuoksi pääsiäisenä on katumuksen ja itsetutkiskelun paikka 

jokaiselle. Toisaalta pääsiäisen kirkkaus ja riemu rohkaisevat ajatukseen, että 

kansa vielä kerran nousee pimeydestä hengelliseen hyvinvointiin.152 
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Vuoden 1993 kolmas tiedotuslehti ilmestyi toukokuussa. ”Kirkko 

yhteiskunnan kriitikkona” -otsikoitu pääkirjoitus kävi nopeasti läpi 

yhteiskunnallisen kehityksen Ranskan vallankumouksesta Neuvostoliiton 

romahdukseen ja keskittyi sen jälkeen pohtimaan yhteiskuntaa ja vapautta. 

Vapaan maan hallituksen on taattava opposition ja parlamentin ulkopuolisten 

vähemmistöjen toimintamahdollisuudet, Venäjän nähtiin lähteneen asiassa 

oikealle tielle ja lehti totesi hallitusten ulkopuolisten voimien toimintavapautta 

edistettävän pääasiallisesti lähinnä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Pääkirjoituksessa otetaan kiinni ilmiöstä, jonka mukaan säännöllisesti siellä, missä 

kirkon toimintavapautta on rajoitettu ennen pitkää kokonaan vaiennettu poliittisen 

opposition ääni. Samoin on vapauden kaipuu ja toisinajattelijoiden ääni 

kanavoitunut usein seurakuntien kautta maailmalle. Luterilaisen teologian mukaan 

kirkon tehtävä on arvioida yhteiskuntaa, mutta ei osallistua maallisen vallan 

käyttöön. Kirkon kritiikillä on maalliseen oppositioon nähden omat etunsa, sillä 

kirkon asema säilyy, istui hallituksessa mikä puolue tahansa. Jumalan sana ja 

sakramentit antavat elämälle perustan, jota tämä maailma ei voi antaa. Siksi 

vapaan maan vapaan hallituksen kannattaa pitää tarkan huolta kirkkojen 

vapaudesta olla kriittisiä. Tässä suhteessa Suomi on hyvä esimerkki ja kirkon ja 

valtion suhteita koskettava kirkkolakiuudistus on tuorein edistysaskel 

kehityksessä, joka alkoi 1800-luvun jälkipuolella Suomessa.153 

Pääkirjoituksessa nähdään luterilaisen kirkon tehtäväksi vaikuttaa 

yhteiskuntaan siten, että myös vähemmistökirkot saisivat Suomessa asemansa 

itseään tyydyttävälle kannalle. Myös Salo-Uskelan seurakunnassa voidaan etsiä 

rakennusaineksia päätöksille, joita tehdään eri paikoissa. Kirjoituksessa 

muistutettiin, että Kristuksen kirkko on rakentanut Salo-Uskelan alueella vuodesta 

1329 lähtien uusille sukupolville elämän kivijalkaa, joka on kestänyt suurissakin 

murroksissa.154  

Itä-Euroopan sosialististen maiden hajoaminen antoi vainotuille ja 

syrjityille kirkoille elintilaa elpyä, mikä vahvisti kirkon ja uskonnon asemaa. 

Toisaalta kansakirkon aseman vahvistuminen ei merkinnyt kirkon arvomaailman 

laaja-alaista hyväksymistä, sillä yksilöllisyyden nousu merkitsi jännitettä kirkon 

ihanteiden suhteen esimerkiksi perhe- ja seksuaalieettisissä kysymyksissä.155 
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Salo-Uskelan seurakunnan tiedotuslehden pääkirjoitus otti kantaa 

yhteiskunnalliseen elämään ja kirkon asemaan valtakunnan tasolla. Yleensä 

Seurakuntasanomat pohti asioita paikallisesta näkökulmasta ja tuonut ehdotuksia 

elämänenoon omalla alueellaan.  

Syyskuussa 1993 seurakuntalehden päätoimittaja kirkkoherra Jouko Pukari 

kirjoitti omalla nimellään ja kuvallaan varustetun pääkirjoituksen ”Nyt on 

välitettävä ihmisestä”, jossa hän kritisoi maan työttömyystilannetta ja sen hoitoa. 

Pukari kertoi lukeneensa Arvo ”Poika” Tuomisen kirjat Stalinin Neuvostoliiton 

totalitaarisesta julmuudesta ja saaneensa sitä kautta rokotuksen myöhempää oman 

sukupolvensa taistolaisuutta vastaan. Pukari kuvaili Stalinin julmuuksia ja nosti 

sen jälkeen esiin viiden miljoonan asukkaan Suomen yli puoli miljoonaa työtöntä.  

Hänen mukaansa oli kohtuutonta rinnastaa tämän hetken työttömiä Stalinin 

uhreihin, mutta sanoi yhtäläisyyksiä löytyvän yllättävän paljon. Yhtäläisyytenä 

Pukari näki sen, että vaikka satojatuhansia ihmisiä joutui työttömäksi ja valtion 

työttömyyskorvausten piiriin, kukaan ei noussut itse järjestelmää vastaan. Pukarin 

mukaan kannattavia firmoja meni nurin ja pankit rikastuivat kymmenillä 

miljardeilla. Kirjoittaja puhui markkinavoimien vallankumouksesta, jota vastaan 

nouseminen tuntui mahdottomalta tai jopa mielettömältä, vaikka samaan aikaan 

terve järki ja omatunto sanoisivat, että vallankumous oli pysäytettävä. Pukari 

vertasi työttömyyttä ihmisarvon riistoksi ja vaati valtion leipiin johdettujen, 

suureen tuntemattomaan suljettujen työttömien joukkoa pelastettavaksi. Hän 

korosti kuitenkin, että vastavallankumousta ei voinut tehdä vasemmisto-

oikeistoakselilla eikä huutamalla kirkkoa avuksi. Tarvittiin perustavampaa laatua 

olevaan uudistusta ja maan demoralisoitunutta arvoperustaa oli uudistettava.  

Lääkkeeksi Pukari tarjosi kristillistä uskoa ja ihmiskäsitystä, joita kirkon 

vuosituhantiset rakenteet tukevat. Edellytyksenä muutokselle pääkirjoittaja näki 

sydänten uudistuksen, mikä tarkoitti tahtoa toimia Jumalan johdatuksessa 

lähimmäisten parhaaksi. Hän halusi myös arvioida avustusjärjestelmät uudelleen, 

sillä oli järjetöntä, että nuori opiskelemaan pyrkivä ylioppilas voi jäädä vaille 

opintotukea, mutta lopetettuaan varojen puutteessa opiskelunsa, hän pääsee 

työttömyyskorvaukselle. Kirjoituksessa sanottiin järjestelmän kannustavan 

parhaiden neuvostoperinteiden mukaisesti toimettomuuteen ja 

aloitekyvyttömyyteen. Pukari vaati, että pienestä ihmisestä on välitettävä eikä 

maata saanut jättää marksismin ja kapitalismin taistelukentäksi.156 
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Kirjassaan Nokia Matka maailman huipulle Martti Häikiö kirjoittaa, 

kuinka Nokian tietoliikenneryhmän tärkein markkina-alue Neuvostoliitto romahti 

keväällä 1991.157 Samalla kun Suomen vienti itänaapuriin romahti, uskallettiin 

kotimaassa arvostella aiempaa rohkeammin ja räväkämmin Neuvostoliittoa ja sen 

edustamaa sosialismia. Pukarin kirjoitus poikkeaa kaikista tähänastisista 

kirjoituksista sisältäen voimakkaita kannanottoja ja jopa syytöksiä. Tekstin sävy ja 

voimakas kritiikki antavat ymmärtää tekstin olevan henkilökohtainen ulostulo ei 

niinkään seurakunnan tai sen tiedotuslehden kannanotto. Päätoimittaja tosin 

vastaa lehden linjasta eikä kirjoitus poikennut ulkoasultaan tai taitoltaan 

aiemmista pääkirjoituksista. 

Vuoden 1993 viimeinen pääkirjoitus pohdiskeli kirkossa tehtyjä 

uudistuksia. Kirjoittajan mukaan kahdenkymmenen vuoden takainen 

yhteiskunnallinen käymistila sai kirkossa liikkeelle neljä uudistusta, joiden 

vaikutukset näkyvät vielä pitkään. Mittavimpana näyttäytyi uusi 

raamatunkäännös, jota kirjoittaja kiitteli suoraan alkukielestä hyvälle suomen 

kielelle käännetyksi. Puolen vuosikymmentä sitten toteutettu virsikirjauudistus ja 

seuraavan vuoden alusta voimaan astuva uusi kirkkolaki ovat kaksi muuta 

uudistusta. Kokeiluvaiheeseen edennyt jumalanpalveluselämän uudistus koskettaa 

pääkirjoituksen mukaan sitä, kuinka seurakunta voi aidosti kohdata elävän 

Jumalan ja päästä osallisiksi uskon aarteista Jumalaa ja lähimmäisiä palvelemalla. 

Raamatunkäännös ja jumalanpalvelusuudistus vaikuttavat suomalaiseen 

kulttuuriin ja kirjoittaja toivoo, että löytyisi vielä jotain sellaista, josta voisi 

yhdessä sanoa: ”Näin se on”. Pääkirjoituksessa uskotaan, että suuret aatteelliset 

vastakohdat ovat lientyneet ja ihmiset etsivät elämän perusteita. Vastaukseksi 

pääkirjoitus tarjoaa kotiseurakunnan jumalanpalvelusta ja kotikirkkoa, johon 

kaikki ihmiset voisivat tuntea Jumalan läsnäolon.158  

Pääkirjoitus kertaa tehtyjä uudistuksia ja nostaa esiin kirkon ja 

seurakunnan merkityksen ihmisten etsiessä elämän perustaa. Salo-Uskelan 

seurakuntasanomat ei käsittelyt lainkaan kysymystä naisten oikeudesta papin 

virkaan. Päätöstä ei käsitelty aiemmin pääkirjoituksissa eikä mainittu vuoden 

1993 viimeisessä pääkirjoituksessa, jossa kirkossa tehtyjä uudistuksia pohdittiin. 

Tämä on hiukan hämmentävää, sillä esimerkiksi Kirkon tutkimuskeskuksen 

julkaisemassa nelivuotiskatsauksessa 1984–1987 kerrottiin, miten kirkon elämään 
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sisältyi kertomuskautena monia tiedotusvälineitä kiinnostavia tapahtumia. 

Kiinnostusta herättivät niin uusi virsikirja kuin naispappeus ja arkipyhien siirto tai 

kirkollisten toimitusten uudet kaavat.159  

Teologian tohtori Jaakko Olavi Antilan teos Kansankirkko ristipaineessa 

kertoo, kuinka naispappeusasiaa käsiteltiin vuoden 1984 kirkolliskokouksessa. 

Kyselytutkimusten mukaan noin 77 prosenttia kansasta kannatti naispappeutta, ja 

kirkolliskokouksessa selvä’ enemmistö 73 jäsentä äänesti naispappeuden puolesta 

ja vain 32 vastaan. Siitä huolimatta tarvittava määräenemmistö jäin kuuden äänen 

päähän. Antilan mukaan esityksen kaatuminen näkyi lehdistön kannanotoissa 

pettymyksenä, vaikka lopputulos oli ollut todennäköinen. Naispappeus 

hyväksyttiin vuoden 1986 kirkolliskokouksessa, vaikka naispappeutta 

kannattavien maallikkojäsenten määrä oli kasvanut vain kahdella. Antilan mukaan 

ratkaisevaa päätökselle oli se, että pappisedustajat valittiin kirkolliskokoukseen 

suhteellisella vaalitavalla.160 

3.9 Vuoden 1994 pääkirjoitukset  
Helmikuussa 1994 seurakuntalehden pääkirjoitus pohti perhettä yksilön 

hyvinvoinnin edistäjänä. Perhettä kuvattiin instituutioksi, joka kulttuurista ja 

uskonnosta riippumatta on mielletty yhteiskunnan perusrakenteeksi eri puolilla 

maailmaa. Pääkirjoituksessa todettiin perheen merkityksen pienentyneen samalla 

kun hyvinvointiyhteiskunnan huolenpito jäsenistä oli kasvanut ja yksilön 

edellytykset pärjätä taloudellisesti ilman perhettä olivat kasvaneet. Perheen 

kriisiytymistä on pidetty jopa iskulauseena ja osa tutkijoista oli nähnyt niin ikään 

perheen ajan mennen ohitse. Jutun mukaan YK on huomannut ja todennut perheen 

merkityksen hyvinvoinnin edistäjänä ja yhteiskunnan perusyksikkönä. Samoihin 

ajatuksiin yhtyy Salo-Uskelan seurakunta, joka muistuttaa perheen olevan 

Jumalan säätämä järjestys. Seurakunta on ottanut opetuksen perheestä todesta, 

mistä on esimerkkinä muun muassa perheasian neuvottelukeskus, jossa 

seurakunta on voimakkaasti mukana. Myös päiväkerho- ja pyhäkoulutyö sekä 

diakonian erilaiset perhetyön muodot ovat osa seurakunnan toimintaa. Tekstin 

mukaan seurakunnan perhekielteisyyden perusta on sunnuntain 

jumalanpalveluksessa sekä kymmenissä vuosittain pidettävissä 

lastenjumalanpalveluksissa ja perhekirkoissa. Siksi perheen vuosi jatkuu 
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tulevaisuudessakin ja vaihteessa ja kirkko palvelee perheitä sukupolvesta 

toiseen.161 

Kimmokkeen perhepohdiskeluun pääkirjoitus sai ajankohtaisesta syystä, 

sillä vuosi oli Yhdistyneiden Kansakuntien toimesta julistettu perheen vuodeksi. 

Pääkirjoituksessa tuotiin esiin kirkon ymmärrys siitä, että perhe on ydin ja sen 

merkitys myös kirkon opetuksessa on suuri. Mitä ilmeisimmin tekstiin oli 

pujahtanut ajatusvirhe, sillä kohdassa ”Seurakunnan perhekielteisyyden” olisi 

luultavimmin pitänyt lukea perhemyönteisyyden. 

Toukokuun 1994 pääkirjoitus käsitteli Salossa pidettäviä Kirkon 

Nuorisopäiviä ja niiden merkitystä. Saloon odotettiin tulevaksi jopa 3000 nuorta 

ja kesäpäivät olivat yksi kirkon suurista kesäjuhlista. Jutussa kerrottiin juhlien 

valmistelutyöstä, vapaaehtoisten panoksesta ja toivotettiin vieraat tervetulleeksi 

Suomen johtavaan elektroniikkakaupunkiin. Nuorisopäivien ohjelmaideat oli 

tehty salolaisnuorten voimin. Nuorten tekemiin kysymyksiin kerrottiin haettavan 

vastauksia päivien aikana. Urheilupuistossa pidettävässä sunnuntain 

jumalanpalveluksessa saarnasi arkkipiispa John Vikström ja tilaisuus oli samalla 

Salo-Uskelan seurakunnan päiväjumalanpalvelus, jossa taivas toimi kattona ja 

maa lattiana. Pääkirjoituksessa uskottiin Jumalan tuovan juhlaan kokoontuville 

ihmisille rohkeutta ja tulevaisuuden turvaa ja oman seurakunnan rakentuvan 

tapahtuman suojissa entistä paremmaksi hoitamaan tehtäväänsä.162 

Pääkirjoituksessa nostettiin esiin Salo-Uskelan seurakunnan 

järjestettäväksi saamat Kirkon Nuorisopäivät ja arkkipiispan saarnaaminen 

seurakunnan ja nuorisopäivin yhteisessä jumalanpalveluksessa.  

Syyskuun numerossa pohdittiin tulevien seurakuntavaalien toimittamista ja 

ehdokkaiden asettamista otsikolla ”Avoimin tunnuksin” seurakuntavaaleihin. 

Marraskuun seurakuntavaalit olivat ensimmäiset, joissa valitsijayhdistykset voivat 

ottaa itselleen nimen. Näin myös puolueet pääsevät toimimaan avoimesti. 

Pääkirjoituksessa korostettiin, ettei uusi mahdollisuus johda seurakunnissa 

puoluevaltaan, sillä myös muut ryhmät voivat perustaa valitsijayhdistyksiä.  

Pääkirjoituksessa todettiin erilaisten kansalaispiirien mukanaolon seurakuntien 

hallinnossa varmistavan avoimuuden ja toiminnan jatkuvuuden myös huonoina 

aikoina. Jutussa muistutettiin kirkon 650 vuotisesta perinteestä Salo-Uskelan 

seurakunnan alueella ja perinteen merkityksestä. Samalla muistutettiin myös siitä, 
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että seurakunnassa on aina kysyttävä Jumalan tahtoa toisin kuin kunnallisissa 

luottamustehtävissä. Siksi ehdokkaaksi lähteminen tarkoittaa 

evankelisluterilaiseen uskoon ja kristillisen kirkkoon sitoutumista, sillä 

luottamustoimet perustuvat ajatukseen kristittyjen yhteisestä pappeudesta. 

Pääkirjoitus näki äänestämisen myös velvollisuutena.163 

Kirkon tiedotuskeskuksen 25-vuotisjulkaisussa Vapaa julkaistavaksi 

nähtiin alhaisen äänestysaktiivisuuden kertovan vähäisestä kiinnostuksesta 

seurakunnan hallintoa kohtaan. Osmo Katajamäen kirjoituksessa todettiin, että 

vuoden 1994 seurakuntavaaleissa nähdään mitä tunnukset tuovat vaaleihin 

mukanaan. Hänen mukaansa tiedotuksen keinoin ei voida kovin paljoa vaikuttaa 

äänestysaktiivisuuteen.164 Salo-Uskelan seurakunnassa vuonna 1990 pidetyissä 

seurakuntavaaleissa äänestysvilkkaus oli pudonnut 15,2 prosenttiin, kun 

äänestysaktiivisuus vuonna 1986 oli vielä 19 prosenttia. Seurakunnat ovat 

kantaneet huolta jäsentensä äänestysinnokkuudesta aina. Pääkirjoituksesta huokui 

huoli poliittisten ryhmien kiinnostuksesta seurakunnan luottamustehtäviä kohtaan 

ja tekstissä korostettiin sitoutumista ja Jumalan tahdon kuulemista ennen muita 

asioita.165  

Marraskuun 1994 pääkirjoituksessa jatkettiin seurakunnan merkityksen ja 

seurakuntavaalien pohdiskelua teemalla ”Kenen on kirkko?” Mielikuvat kirkosta 

saattavat pääkirjoituksen mukaan olla sellaisia, joita kirkko edusti vuosisadan 

alussa tai jo ennen uskonpuhdistuksen aikaa. Yksi pitkään elänyt mielikuva on 

kirkosta pappien kirkkona, vaikka tutkimusten mukaan historian voimakkaista 

pappispersoonista huolimatta, seurakuntalaiset halunneet jo pitkään osallistua 

seurakunnassaan päätöksentekoon ja hallintoon. Siksi kirkko oli koko kansan 

kirkko, ei ainoastaan pappien tai palkkatyöntekijöiden, mikä näkyi 

voimakkaimmin paikallisseurakunnissa. Jutussa iloittiin yli sadan 

seurakuntalaisen halusta pyrkiä seurakuntavaaleissa kirkkovaltuustoon ja todettiin 

sillä olevan merkitystä ketkä seurakunnan asioista päättävät. Siksi jutussa 

kehotettiin kaikki kansalaispiirejä äänestämään, jotta äänestysprosentti saataisiin 

nousemaan entisestä.166 
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Seurakunta innosti äänenkannattajassaan seurakuntalaisia vaaliuurnille. 

Kuten edellisessäkin kirjoituksessa kristityille asetettiin äänestäminen lähes 

velvollisuudeksi ja äänestysprosentin nostaminen kaikkien yhteiseksi tavoitteeksi. 

3.10 Vuoden 1995 pääkirjoitukset  
Pro gradu -työni viimeinen tutkimusvuosi 1995 alkoi pääkirjoituksella, jossa 

toivotetaan tervetulleeksi jäsentensä arjessa ja juhlassa elävänään seurakuntaan. 

Kirjoituksessa todettiin seurakuntalaisten elämän muutosten näkyvän seurakunnan 

toiminnoissa ja toimituksissa ilman, että organisaatioon tarvitsee tehdä muutoksia.  

Seurakunnan jäsenmäärä oli lähtenyt nousuun laman jälkeisen 

taloudellisen nousun myötä, mikä asetti toisenlaisen haasteen seurakunnalle ja 

Salon kaupungille.  Molempien oli vastattava haasteeseen ja kaikilta 

kaupunkilaisilta toivotaan muuttajia kohtaan ystävällistä asennetta. 

Pääkirjoituksessa toivottiin myös seurakunnan luottamushenkilöiden 

osallistumista vasta paikkakunnalle muuttavien ihmisten kohtaamiseen. Monet 

tulijat olivat alussa yksin ja kaipaavat henkilökohtaista yhteydenottoa. Siihen 

jokainen asukas voi osallistua.167  

Salossa ja Salo-Uskelan seurakunnassa 1990 luvun alun lama näkyi 

samalla tavalla kuin muuallakin Suomessa ja asiaa käsiteltiin myös 

seurakuntalehden pääkirjoituksissa. Vuoden 1995 alkaessa tilanne on muuttunut 

parempaan ja muuttoliike Salon suuntaan kasvanut. Pääkirjoituksessa toivotaan 

kaupungin ja seurakunnan toimien lisäksi kaupunkilailta ja seurakuntalaisilta 

aktiivista otetta uusien ihmisten toivottamiseksi tervetulleiksi Saloon. Keväällä 

1995 ilmestyneen vuoden toisen seurakuntalehden pääkirjoitukselle oli tehty 

kirjoittajan nimellä ja kuvalla taittoon oma paikkansa sivulle 3. Tekstissä otetaan 

kantaa ilon merkitykseen, joka on korostunut viime vuosina kirkon toiminnassa ja 

julistuksessa. Kyse voi olla reagoinnista elämän ankeuteen, mutta myös 

kristillisen uskon ytimestä. Pääkirjoituksessa luonnehditaan suomalaisia 

raskasmielisiksi ja ilon ilmaisemisen meille vaikeaksi. Toisaalta ilo voi 

purkautuessaan muuttua holtittomaksi ja jopa väkivaltaiseksi. Syyksi tähän 

pohditaan yhteyden puuttumista ilon ja surun välillä, vaikka elämän todellisuutta 

on ilojen ja surujen vaihtelut. Pääkirjoitus näkee hiljaisen viikon ja pääsiäisen 

sanoman yhdistävä surun ja ilon tavalla, jossa ihmisen syyllisyys tuo surun ja 

Jumalan armo ja anteeksiantamus ilon. Suru ja ilo ovat läsnä myös Kristuksen 
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kuolemassa, mukana on kärsimys ihmisen syntien tähden ja ilo lunastuksesta. 

Pääkirjoituksessa tuodaan esiin suomalaisten lääke murheeseen, joka on kovin 

usein pullo. Kirjoittaja ehdottaa unohdettavaksi sanonnan Ilo ilman viinaa on 

teeskentelyä, koska tämä johtaa kovin usein isoon murheeseen. Sen sijaan 

ehdotetaan otettavaksi todeksi ajatus, Ilo ilman Kristusta on teeskentelyä, mikä 

auttaisi löytämään lohdutusta hiljaisen viikon ja pääsiäisen sanomasta.168 

Pääsiäisen surun ja ilon sanomaa käsitellään pääkirjoituksessa taitavasti ja 

pohditaan niin ikään oivaltavasti suomalaista raskasmielisyyttä. Surun 

hukuttaminen pulloon on epäonnistunut liian monelta, vaihtoehdoksi tarjotaan iloa 

Kristuksen seurassa. 

Toukokuun viimeisenä päivänä 1995 päivätty pääkirjoitus ”Helluntain 

Henki” vie kuulijan muistelemaan ensimmäisen Helluntain Pyhän Hengen juhlaa. 

Jeesuksen oppilaat saivat kokea viisikymmentä päivää pääsiäisen jälkeen kaiken 

muuttuvan saadessaan Pyhän Hengen ylleen. Samalla he astuivat fariseusten, 

ylipappien ja roomalaisten sotilaiden eteen kertomaan olevansa ristiinnaulitun 

Jeesuksen oppilaita.  

Ensimmäisen helluntain tapahtumat ovat tuttuja Uudesta testamentista. 

Pyhä Henki toimii kirjoituksen mukaan kuitenkin edelleen ja tänäkin päivänä 

pelokkaat voivat saada rohkeuden, murheelliset lohdutuksen, sairaat parantua ja 

vähäisimmilläkin on mahdollisuus kuulla evankeliumia. Salo-Uskelan 

seurakunnassakin rukoillaan sairaiden puolesta jokaisessa jumalanpalveluksessa ja 

moni on parantunut. Toki useimmat sairaanhoitajien ja lääkärien hoidossa, mikä 

sekin on osaltaan Jumalan teko.  Pääkirjoituksessa kerrotaan pastori Seppo 

Juntusen ja ekonomi Pirkko Jalovaaran vierailusta Uskelan kirkossa. Tekstissä 

kuvaillaan heillä olevan erityisiä lahjoja kertoa Kristuksesta siten, että Jumalan 

ihmeet tuntuvat olevan saman tien nähtävissä ja koettavissa. Samalla mainostettiin 

heidän tulevaa vierailuaan. Kirjoituksessa kerrottiin, ettei karismaattisuudessa ole 

uskosta syvyydestä tai hurskaudesta vaan armolahjoista. Ne eivät Paavalin 

mukaan ole uskon tuntomerkkeinä välttämättömiä, sillä kyky parantaa tai tulla 

parannetuksi tunnetaan myös muissa uskonnoissa. Sen sijaan ihmeet ovat Pyhän 

Hengen työtä ja merkki Jumalan vaikutuksesta ihmisten keskellä.169 

Pääkirjoituksen aihe löytyy kirkkovuoden kulusta, vuoden kolmas 

seurakuntalehti ilmestyi sopivasti helluntain alla. Samalla kerrottiin 
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karismaattisuudesta ja mainostettiin tunnettujen puhujien tulevaa vierailua Salo-

Uskelan seurakunnassa 

Vuoden 1995 neljännessä pääkirjoituksessa kirkkoherra Jouko Pukari 

pohtii seurakunnan merkitystä. Hän kertoo muutama vuosi aiemmin perheessään 

asuneesta amerikkalaisesta vaihto-oppilaasta Kristiestä, jonka oma luterilainen 

seurakunta oli hänen vanhempiensa ja muutaman muun yliopistoihmisen 

perustama. Kristien perheelle seurakunta oli kuin toinen koti ja seurakuntalaiset 

osa isompaa perhekokonaisuutta. Suomessa kirkko painotti Pukarin mukaan 

enemmän seurakunnan olemusta ja kaikki saman alueen ihmiset kuuluvat samaan 

seurakuntaan. Hänen mukaansa, jos Kristuksen vanhemmat ystävineen olisivat 

olleet suomalaisia yliopistoihmisiä, he olisivat kuuluneet asuinalueensa 

seurakuntaa eivätkä olisi perustaneet omaa seurakuntaa. Toki he olisivat 

Suomessa voineet perustaa harrastuspiirin, jossa tavata ystäviään. Näin 

pääkirjoituksessa perusteltiin, miten seurakunta ei Suomessa voi tuntua samalla 

tavalla kodilta kuin Amerikan luterilaisten keskuudessa. Seurakunta avasi 

molemmissa kulttuureissa ikkunan maailmaan ja taivaan kotiin. Seurakunnan 

hoidossa olivat Jumalan sana ja sakramentit. Pääkirjoituksen tulkinnan mukaan 

Salo-Uskelan seurakuntaa voi pitää kotina osin samalla tavalla kuin Kristuksen 

seurakuntaa Washingtonissa, vaikka seurakuntien yhteiskunnallinen merkitys oli 

toisistaan poikkeava. Pukarin mukaan niiden piirteet olivat sosiaalisessa ja 

sosiologisessa merkityksessä kuitenkin kovin erilaiset.170 

Vuoden 1995 viimeisessä pääkirjoituksessa pohdittiin Jumalan läheisyyttä. 

Kirjoitus viittasi muutama viikko aiemmin vietettyyn Euroopan 

rakennusperinnepäivää, jonka aiheena oli kirkkorakennukset. Kirjoituksessa 

nähtiin keskiaikaisten katedraalien ilmentävän ihmisen kulkemista pimeydestä 

kohden kirkkautta. Niitä ei ollut rakennettu suojaksi ulkoilmalta. Viime 

vuosisadalla rakennettua kahta Salo-Uskelan seurakunnan kirkkoa yhdisti 

pääkirjoituksen mukaan niiden kirkkosalien rauhoittava vaikutus, jossa voi hiljaa 

rukoilla ja kohdata Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan. Alttaritauluissa oli kuvattu 

Jumala läsnä olevaksi Jeesuksen hahmossa ja saarnastuoli muistuttaa Pyhän 

Hengen toiminnasta sanan kautta. Jumalan läheisyyden voi kokea myös 

luonnossa, jossa kokemus oli samankaltainen kuin kirkossa. Silti meren rannalla 

ja metsän siimeksessä saatu kokemus oli eri asia kuin kirkossa löytynyt yhteys, 

sillä luonnossa ihminen kohtaa Jumalan luojana ja elämän ylläpitäjänä, kun 
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kirkossa Jumala kohdataan Vapahtajana Kristuksessa. Tämän kokemuksen voi 

saada Jumalan sanaan sidotun kirkkoarkkitehtuurin ja kirkkotaiteen välityksellä.  

Yhteistä kirkkoarkkitehtuurille ja kirkkotaiteelle oli niiden antama sisältö Jumalan 

kaipuulle ja ikävälle. ”Jumala on enemmän kuin Hänen luomansa luonto.”171 

3.11 Lehden muu aineisto 
Salo-Uskelan seurakunta aloitti Seurakuntasanomien julkaisemisen vuonna 1986. 

Pro gradussani tutkin lehden kehittymistä ensimmäisen kymmenen vuoden 

aikana. Kun ensimmäisenä vuonna julkaistiin yksi lehti, tutkimusajankohtani 

päätösvuonna 1995 lehti julkaistiin viisi kertaa. Vuoden 1986 ensimmäinen ja 

ainoa lehti oli 8-sivuinen, siinä oli 8 juttua, 10 valokuvaa ja 1 ilmoitus. 

Tutkimusajankohtani päätösvuoden 1995 viidessä lehdessä oli yhteensä 48 sivua, 

jotka sisälsivät yhteensä 45 juttua, 123 valokuvaa ja 65 ilmoitusta. Lehti oli 

kasvanut kymmenessä vuodessa varteenotettavaksi tiedottamisen välineeksi 

seurakunnalle. Seurakuntalehti ilmestyi tutkimusajankohtana keskimäärin 3,5 

kertaa vuodessa, viimeisen viiden vuoden aikana 1991–1995 lehti jaettiin 4 tai 5 

kertaa vuodessa seurakuntalaisten postilaatikoihin.172 

Olen tutkinut lehden sisältöä erilaisten juttutyyppien ja -aiheiden 

perusteella. Jaottelin jutut kuuteen erilaiseen tyyppiin: uutiset, henkilöhaastattelut, 

reportaasit, artikkelit ja mielipidekirjoitukset. Ensimmäisessä 

Seurakuntasanomassa julkaistiin 2 uutiseksi miellettävää juttua, 2 

henkilöhaastattelua, 1 reportaasi, 1 artikkeli ja 3 mielipidekirjoitusta. Vuonna 

1986 ilmestyi yksi kahdeksansivuinen lehti, jossa oli kymmenen valokuvaa ja 

kahdeksan juttua sekä yksi ilmoitus.173 Tutkimukseni viimeisenä vuonna 1995 

lehtiä ilmestyi viisi kappaletta. Seurakuntasanomien vuosittaisten valokuvien, 

juttujen ja ilmoitusten määrät olivat kasvaneet huomattavasti ensimmäiseen 

julkaisuvuoteen verrattuna. Esimerkiksi sivujen määrä oli huomattavasti kasvanut; 

ensimmäisenä vuotena sivuja oli kahdeksan, kun 1995 sivuja oli jo 48.  

Kymmenen vuoden ajalta keskiarvo sivujen määrässä oli 30,4.174 

                                                
171 Seurakuntasanomat 5/1995, 3. 
172 Seurakuntasanomat 1986–1995. 
173 Seurakuntasanomat 1986. 
174 Seurakuntasanomat 1986–1995. 
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Ensimmäisen lehden suosituimmat juttuaiheet löytyivät jaotteluni 

mukaan osioista usko, perhe, musiikki ja kansainvälisyys. Seuraavina 

vuosina aiheina olivat myös talous, nuoret ja diakonia. Vuonna 1995 

kirjoitettiin eniten uskosta ja perheestä, mutta myös taloudesta ja 

kansainvälisyydestä. Vähiten kirjoitettiin diakoniasta, vaikka työalaa ehkä 

sivuttiin monissa jutuissa.175 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehden jokaisena vuotena tärkeimpänä juttutyyppinä on ollut 

uutinen. Vuonna 1986 uutisia oli kaksi, mutta jo seuraavana vuonna 

uutisten määrä nousi, kunnes vuonna 1995 uutisia oli jo 39 kappaletta. 

Poikkeuksena vuodet 1991 ja 1993, tuolloin uutisia oli jopa yli 50 

kappaletta. Muita juttutyyppejä lehdissä olivat henkilöhaastattelu, 

                                                
175 Seurakuntasanomat 1986–1995. 
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reportaasi, artikkeli ja mielipidekirjoitus. Kymmenen vuoden aikana 

uutisten keskiarvo oli 31,1, mikä teki uutisesta ylivoimaisesti 

suosituimman juttumuodon.176 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
176 Seurakuntasanomat 1986–1995. 
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3. Johtopäätökset 
Tutkin pro gradussani Salo-Uskelan seurakunnan tiedotuslehden kymmentä 

ensimmäistä julkaisuvuotta ajalla 1986–1995. Ensimmäinen Seurakuntasanomat 

ilmestyi vuonna 1986, kun Salo-Uskelan seurakuntaan palkattu tiedotussihteeri 

alkoi sovitusti kehittää seurakunnan tiedotusta myös seurakuntalehden avulla. 

Lehden päätoimittajana toiminut kirkkoherra linjasi ensimmäisessä lehdessä 

seurakunnan tiedottamisen tehtäväksi välittää seurakunnan olemuksesta käsin 

nousevia ja sen tehtäviin liittyviä ajankohtaisia asioita.  

Selvitän pro gradussani, minkälaisia teemoja ja asioita seurakuntalehti 

seurasi sivuillaan ja toisaalta minkälaisia kannanottoja lehti teki 

pääkirjoituksissaan. Kerron miten seurakuntalehden ilmestymistiheys ja 

sivumäärä kehittyivät kymmenen ensimmäisen vuoden aikana ja lisäksi selvitän 

lehden sisältöä erilaisten juttutyyppien mukaan. Tutkin minkälaisista aiheista 

lehdessä kirjoitettiin ja miten seurakunta käytti seurakuntalehteä 

tiedottamisessaan. Käytin gradussani tilastollista ja laadullista menetelmää 

saadakseni vastauksia tutkimuskysymyksiini. 

Tutkimuksessani ilmenee, että Salo-Uskelan Seurakuntasanomat oli 

ensimmäisen kymmenen vuoden aikana hyvin tyypillinen luterilainen 

seurakuntalehti. Seurakuntasanomia tehtiin lähinnä tiedotussihteerin ja 

vapaehtoisten voimin kuten suurinta osaa tuon ajan seurakuntalehdistä. 

Lehden pääkirjoitusten aiheet nousevat pääsääntöisesti joko kirkkovuoden 

ajankohdasta tai muutoin ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta aiheesta. 

Pääkirjoituksissa pohdittiin muun muassa Salon kaupungin ja Salo-Uskelan 

seurakunnan voimakkaan kasvun tuomia haasteita ja toisaalta vain muutamaa 

vuotta myöhemmin taloudellisen taantuman ja laman tuomia ongelmia. 

Tutkimanani aikana seurakunnassa järjestettiin kolmet seurakuntavaalit. Niille 

lehdessä annetaan runsaasti tilaa myös pääkirjoituksissa. Tästä huolimatta 

äänestysprosentti laski vuoden 1986 vaalien 19,5 prosentista vain 15,2 prosenttiin 

vuonna 1994.   

Pääkirjoituksissa ollaan aidosti kirkon ja seurakunnan asialla. Kirkkoa 

muun muassa puolustetaan mediassa esitetyiltä väitteiltä, joiden mukaan ihmiset 

eivät käy seurakunnan tilaisuuksissa. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten 

mukanaoloa ja aktiivisuutta kiiteltiin sekä arvostettiin pääkirjoituksissa 
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useampaan otteeseen. Käytännössä lähes kaikki pääkirjoitukset käsittelevät 

ajankohtaista aihetta paikallisesta näkökulmasta. 

Lehden päätoimittajana työskenteli vuodesta 1986 vuoteen 1990 asti 

kirkkoherra Kauko Perttilä ja sen jälkeen vuoteen 1995 saakka kirkkoherra Jouko 

Pukari. Päätoimittajan vaihtuminen ei vaikuttanut lehden linjaan. Myös lehden 

muu aineisto on hyvin tyypillistä tuon ajan luterilaiselle seurakuntalehdelle. 

Paikallisuus on luonnollinen yläkäsite lähes kaikelle lehden sisällölle. 

Vuonna 1986 Salo-Uskelan seurakunta julkaisi yhden lehden, kun vuosina 

1991–1995 lehti ilmestyi vuosittain 4 tai 5 kertaa. Sivujen ja julkaistujen juttujen 

määrä kasvoi samassa suhteessa, mutta valokuvien määrä kasvoi aina 

seurakuntavaalien jälkeen, kun uusi kirkkovaltuusto esiteltiin seurakuntalaisille 

lehden välityksellä. Perinteinen uutinen tai ennakkojuttu oli selvästi suosituin 

juttutyyppi ja myös henkilöhaastattelujen määrä oli odotetusti melko suuri. Jaoin 

gradussani jutut aihealueittain seitsemään osioon. Eniten jutuissa käsiteltiin uskoa 

ja teologiaa, mutta myös kirkon hallinto ja etenkin lapset ja perhe olivat aiheita, 

jotka esiintyivät jutuissa useasti. 

Salo-Uskelan Seurakuntasanomien kymmenen ensimmäistä julkaisuvuotta 

eivät yllättäneet. Kun lehden teossa lähdettiin liikkeelle nollasta, kehitys oli 

määrällisesti erittäin nopeaa ja myös sisällöllisesti lehteen löytyi uusia, myös 

muista suomalaisista seurakuntalehdistä löytyviä näkökulmia. Salo-Uskelan 

Seurakuntasanomat tarkkaili maailmaa kristillisestä näkökulmasta ja välitti 

lukijoille olemuksestaan nousevia ajankohtaisia asioita. Kuten oli luvannut.  
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