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1  Johdanto

Hiljaisuus humisee korvissani, vai onko se kuitenkin ilmastointi. 
Ylhäältä lankeava tasainen valo ja huoneen epätodellinen 
epäsäännöllinen pyöreä muoto huimaavat. Istun ja vähitellen 
rauhoitun. Mielestäni haihtuvat torin pauhaava musiikki ja 
ihmisten kiire. Olen tässä, läsnä itselleni ja avoin vastaanottamaan: 
kuuntelemaan ja oppimaan jotain uutta itsestäni.
- Tekijän päiväkirjamerkintä tunnelmasta kappelissa 20.5.2012

Taiteen maisterin opinnäytteeni on tilaustyö, jossa olen suunnitellut liturgi-

set tekstiilit Helsingissä toukokuussa 2012 avattuun Kampin kappeliin. Kappe-

liin tarvittavat tekstiilit ovat alttarin eteen ripustettava alttarivaate eli antepen-

dium sekä papin ja diakonin kirkollisissa toimituksissa käyttämät stolat. Työn 

tilaaja on Helsingin Seurakuntayhtymä. Opinnäyte koostuu produktiivisesta ja 

kirjallisesta osasta.

Opinnäytteen kirjallisessa osassa esittelen sekä kirkkotekstiiliprojektin 

taustatutkimusta että itse suunnitteluprosessin. Tärkeää työssä on ollut se, että 

suunnitellut tekstiilit ovat sisällöltään sakraalitilaan sopivia, käytännöllisiä 

sekä sopivat visuaalisesti osaksi rakennusta. Näiden rajojen sisällä olen etsinyt 

ratkaisuja, jotka ovat minulle myös suunnittelijana ja taiteilijana mielenkiin-

toisia ja uskottavia.
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Kampin kappelin tehtävänä on toimia hiljentymispaikkana. Hiljaisuuteen 

johdattaminen tekstiilien keinoin on ollut tämän suunnittelutyön keskeinen 

päämäärä. Olen käsitellyt työssäni kristillisen meditaation, hiljentymisen sekä 

rukouksen perinteitä.

Tärkeässä osassa työtä ovat värien symboliset merkitykset. Suunnittelemi-

eni tekstiilien värit ovat liturgisten värien mukaisesti vihreä, valkoinen, punai-

nen ja violetti. Yleisesti käytetyistä väreistä musta jäi tilaajan toiveesta pois, 

koska sitä käytetään vain kerran vuodessa – pitkäperjantaina. Olen selvittänyt 

näiden värien taustoja kristillisessä perinteessä löytääkseni jokaiseen väriin 

sopivat kuva-aiheet. 

Pidin tässä työssä keskeisenä ihmislähtöisyyden ja ilmaisullisuuden yhdis-

tämistä. Halusin löytää tavan, jolla voin yhdistää yksinkertaiseen ja abstraktiin 

muotokieleen ymmärrettävän sisällön. Töiden hengellisen sisällön tulee olla 

ymmärrettävissä ja koettavissa. Perinteisten symbolien tuntemus on paikoin 

heikkoa mikä voi johtaa väärinkäsityksiin.1 Toisaalta haluan luottaa  intuitioon 

ja kokemuksellisuuteen ja löytää tasapainon älyllisen ymmärryksen ja intuiti-

on välillä. Usko itsessään on mysteeri, minkä takia myös sen sisältöjen kuvaa-

misessa pitää jättää tilaa selittämättömälle.2

Olen tutustunut kirkkotaiteessa ja -tekstiileissä yleisesti käytettyyn sym-

boliikkaan. Symboleista löytämäni tiedon ja tutkimuksen pohjalta kokosin 

aineistoa haastatteluja varten. Tarkoituksena oli näin löytää symboleita, joilla 

olisi aito yhteys ihmisten tietämykseen ja kokemukseen, etteivät tekstiilit 

jäisi ainoastaan visuaalisiksi teoksiksi, vaan niissä olisi myös ymmärrettävää 

sisältöä. Suunnittelutyön aikana peilasin perinteistä kirkollista symboliikkaa 

sitä katsovien ihmisten tietämykseen ja toisaalta intuitioon. Testasin löytämiä-

ni ratkaisuja ja tutkin toimivatko ne käytännössä, eli tunnistavatko ihmiset 

1 Lempiäinen 2002, 29.

2   Ruotsalainen teologiantohtori Owe Wikström kirjoittaa kuvien ’pyhyyden voimasta’, jonka hän pelkää 

häviävän älyllistämisen myötä (Wikström 2004).

hengellistä sisältöä valitsemistani kuvioaiheista. Halusin ottaa tulevat käyttäjät 

ja kokijat osaksi suunnittelua. 

Kunnioitan paljon kirkkotekstiilien pitkää perinnettä, ja vaikka tarkoi-

tuksenani oli tuoda omaa näkemystäni ja uutta ilmaisua tälle tekstiilitaiteen 

alalle, näen työni myös jatkumona arvokkaassa perinteessä. Tämän takia pidin 

tärkeänä katsausta niin historiaan kuin myös tämän hetken kirkkotekstiileihin 

ja niistä tehtyyn tutkimukseen.

1.1 Sanasto

Alba on valkoinen takkimainen vaate, jota voivat käyttää jumalanpalvelusta 

toimittaessaan papin lisäksi kaikki muutkin seurakunnan kastetut jäsenet. 

Myös rippikoululaiset pukeutuvat konfirmaatiossa albaan. Alba on palvelus-

tehtävässä toimivien yhteinen juhlapuku, joka viittaa uuteen elämään, johon 

kristityt on kutsuttu vaeltamaan: ”Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet”3

Antependium eli alttarivaate peittää alttarin etusivun ja joskus myös päädyt. 

Alttarilla ollessaan se sijaitsee tilassa keskeisellä paikalla. Antependium on 

usein liturgisista tekstiileistä laajin yhtenäinen tekstiilipinta. Se mahdollistaa 

liturgisen värin näkymisen tilassa ja monipuolisemman kuvallisen kerronnan 

kuin pienemmät kirkkotekstiilit.4

Ekumenia on kristillisten kirkkojen yhteistyötä ja kaikkea toimintaa, joka edis-

tää kristillisten kirkkojen yhteyttä.5

Liturgiset värit ovat kristillistä symboliikkaa sisältäviä värejä, joita käytetään 

3  Ilm. 3:5; Sarantola 1988b, 19-20.

4 Priha 1991, 14; Sarantola 1988b, 16.

5 Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2015, ekumenia.
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kirkollisen värikalenterin mukaisesti kirkkovuoden eri pyhinä. Niillä jokaisella 

on omat merkityksensä, joiden mukaisesti niiden käyttö kirkkovuoden ajan-

kohtina on määräytynyt. Eri kristillisissä kirkoissa värien käyttö vaihtelee.6 

Ornamentiikka on tyypillisesti arkkitehtuurissa ja esineissä käytettyä pinnan 

koristelua. Ornamentti muodostuu toistamalla rytmisesti abstrakteja tai tyyli-

teltyjä kuvioaiheita. Ornamentilla voi olla koristelun lisäksi myös viestinnälli-

nen merkitys.7  

Paramentit eli kirkkotekstiilit ovat jumalanpalveluselämässä käytettyjä, sisus-

tukseen tai jumalanpalveluspukuun liittyviä tekstiilejä. Ne ilmentävät kirkko-

vuoden kunkin pyhän sanomaa liturgisella värillään ja kuviosisällöllään.8

Retriitti on tapahtuma, jossa ryhmä ihmisiä vetäytyy yhdessä hiljaisuuteen. 

Kristillinen hiljaisuuden retriitti on ohjattua toimintaa, jota yksityinen hiljen-

tyminen ja ryhmässä tapahtuva toiminta sekä hartaushetket rytmittävät. Sen 

tarkoituksena on sekä oman itsensä kuuleminen että Jumalan sanan puhutte-

luun antautuminen.9  

Sakraalitila on vihkimällä pyhitetty kirkollinen tila. Tällaisia ovat kirkkosalien 

lisäksi tyypillisesti kappelit. Sakraalitilat on tarkoitettu rukousta, hiljentymistä 

ja jumalanpalvelusta varten.10 

Stola on papin tai diakonin käyttämä nauhamainen pukine. Se on kirkon viran 

6 Lempiäinen 1988, 31-33.

7 Nykysuomensanakirja, ornamentti (Sadeniemi 2002).

8 Sarantola 1988a, 8; Lempiäinen 1988, 30.

9 Häyrynen & Kotila 2003, 48-52.

10  Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2015, sakraalitila.

tunnus. Stolaa käytetään jumalanpalveluksessa ja muissa kirkollisissa toimi-

tuksissa, kuten kasteessa, vihkimisessä ja hautaamisessa. Stolan väri määräy-

tyy liturgisten värien mukaisesti.11 

Symboli on vertauskuva, joka on kehittyessään pitkän ajan kuluessa saanut 

yleisesti hyväksytyn ja tunnetun merkityksen. Tutuimpien kuvallisten ja sanal-

listen symbolien lisäksi symboli voi olla melkein mitä vain esimerkiksi ääni, 

maisema tai ele. Sisältäessään muunkin kuin ensisijaisen merkityksen kaikki 

nämä ovat symboleita.12

1.2 Tehtävänanto ja yhteistyö

Kampin kappeli oli työnimeltään ”hiljentymiskappeli”. Se on rakennettu 

kiireisen kaupungin ja kaupallisen informaation keskelle paikaksi, jossa ihmi-

set voivat pysähtyä ja hiljentyä. Kampin kappelin erityisyys muihin kirkolli-

siin rakennuksiin verrattuna on sen uudenlainen konsepti. Sen lähtökohta ei 

ole toimia kaupunginosan ihmisten jumalanpalveluselämän ja kohtaamisen 

keskuksena, vaan sen koko toiminta lähtee hiljaisuuden kokemisesta. Vilkkaa-

seen liikenteen solmukohtaan rakennettu kappeli kutsuu kaikkia ohikulkijoita 

pysähtymään ja hiljentymään hetkeksi.

Kappelia on kuvailtu design-kappeliksi ja se oli osa vuoden 2012 World De-

sign Capital Helsinki -ohjelmaa. Sen moderni puuarkkitehtuuri on herättänyt 

kiinnostusta ympäri maailmaa. 

Kappeliin haluttiin tavanomaista pienempi kirkkotekstiilisarja. Kappelis-

sa ei järjestetä jokaviikkoisia jumalanpalveluksia eikä kirkollisia toimituksia, 

kuten vihkimisiä tai kasteita, joten kirkkotekstiilien tarve on erilainen kuin 

tavallisessa kirkossa. Tärkein suunniteltava paramentti oli koko ajan esillä ole-

11 Priha 1991, 15; Jumalanpalveluksen opas 2009, 81.

12 Lempiäinen 2002, 17-18.
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va antependium, joka on jokaisen kappelissa kävijän nähtävillä. Lisäksi suun-

nitelman tuli sisältää kaksi erilaista stolamallia, joista toinen tulisi pappien ja 

toinen diakonien käyttöön. Antependiumit ja stolat tuli suunnitella neljässä 

liturgisessa värissä. Nämä värit olivat vihreä, valkoinen, punainen ja violetti.

Tärkeä lähtökohta suunnittelulle oli sovittaa tekstiilit kappeliin niin, ett-

eivät ne jäisi ylimääräisiksi koristeiksi, vaan toisivat oman tärkeän lisänsä 

tarkkaan mietittyyn minimalistiseen tilaan. Tekstiilien tuli olla saumaton osa 

kokonaistaideteosta, kappelia ja sen valmiita suunnitelmia. Hengellinen sisältö 

tuli myös olla mukana suunnittelussa – kirkkotekstiileissä tulee olla sisältöä ja 

niillä on oma viestinsä ja luonteensa.

Tutustuin ennen suunnittelutyön alkamista kappeliin pienoismallin ja 

havainnekuvien kautta. Suunnittelutyön aikana kappeli oli rakenteilla ja kävin 

useita kertoja vierailemassa siellä. Itse rakennus oli hengellisten sisältöjen 

lisäksi tärkeä lähtökohta kirkkotekstiilien suunnittelulle.13 

Perinteisesti kirkkotekstiilien tärkein tehtävä on tuoda värillään ja kuvioin-

nillaan esiin keskeinen sisältö kirkkovuoden kunkin pyhän sanomasta. Tässä 

nimenomaisessa tapauksessa tärkeää oli myös tunnelmaan, hiljaisuuteen, 

mietiskelyyn ja rukoukseen virittäytyminen.

Yhtenä suunnitteluun vaikuttaneena arvona oli ekumenia. Kappelissa jär-

jestävät toimintaa evankelis-luterilaisen kirkon lisäksi myös muut kristilliset 

kirkot. Kappeli siunattiin ekumeeniseen käyttöön toukokuussa 2012.14 

Arkkitehti Mikko Summanen oli mukana jokaisessa tekstiilien suunnit-

teluvaiheessa. Helsingin seurakuntayhtymän puolelta mukana oli useampia 

ihmisiä, joista tiiviimmin tapaamisiin osallistuivat aluksi, kuvioiden ja värien 

suunnitteluvaiheessa, projektipäällikkö Eeva Salonen ja oppilaitospastori Hen-

ri Järvinen. Myöhemmässä vaiheessa Kampin kappelin työntekijöistä toimin-

nanjohtaja Tarja Jalli ja pappi Nanna Helaakoski antoivat palautetta tulevien 

13 Mm. Karsikas 2010, 21.

14 Kampin kappelin ennakkoesite.
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käyttäjien näkökulmasta. Opinnäytteen ohjaajina toimivat professori Päikki 

Priha ja kuvataiteilija Raija Malka.

1.3 Kappelitila

Rakennus koostuu kahdesta osasta, aulatilasta ja kappelista, joilla kummal-

lakin on omat erilaiset luonteensa ja toimintansa. Aulatila toimii kaupunki-

laisten ”olohuoneena” ja Helsingin kaupunki on mukana siellä järjestettävässä 

toiminnassa. Kappelitila puolestaan on kaikesta ylimääräisestä riisuttu hiljen-

tymisen ja rukouksen tila, jossa halutaan taata rauhallinen ilmapiiri.

Kampin kappelin ovat suunnitelleet arkkitehdit Kimmo Lintula, Niko Sirola 

ja Mikko Summanen arkkitehtitoimisto K2S:stä. Sakraalitila on soikeapohjai-

nen, maljamainen ja ylöspäin levenevä tila. Seinät on verhoiltu muotoon jyrsi-

tyillä tervaleppälankuilla. Lattia on mattapintaista mustaa betonia. Kappelin 

valo tulee ylhäältä, katossa olevasta ikkunasta. Kattoverhoilun taakse piiloon, 

on asennettu lamppuja valaisemaan silloin, kun ikkunoista tuleva valo ei riitä. 

Kappelin värimaailma on lämmin.

Arkkitehti Mikko Summanen kuvasi kappelia seuraavasti: ”Halusimme, että 

se on tietoisesti sisäänpäin kääntynyt kaupungista erillään oleva saareke, jossa 

koko arkkitehtuuri tukee hiljentymisen ajatusta”15

Kappelitilan kalusteina on massiivisaarnesta valmistetut penkit sekä alttari. 

Kalusteet ovat yksinkertaiset ja alttari on muotoiltu yhdestä puukappaleesta. 

Alttarilla on siro hopeinen risti. Lattiaan on upotettu reikiä joihin voi tarvit-

taessa asettaa ohuen jalan varassa maljakon tai kynttelikköjä. Ensimmäisen 

penkkirivin edessä on vaalean harmaalla huovalla päällystetyt polvistumista-

sot.

Arkkitehti Mikko Summasen mukaan kappeli on kuin yksinkertaista mu-

15 Pöppönen 2011.
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siikkia, jossa jokaisen yksittäisen nuotin merkitys korostuu.16

1.4 Työn aikataulu

Tapasin arkkitehti Mikko Summasen ensimmäisen kerran 19. 10. 2011 ja 

kuulin häneltä taustaa rakennuksen arkkitehtuurista ja arkkitehdin ajatuksia 

tekstiileistä ja niiden merkityksestä tilassa. Arkkitehti oli ehdottanut kirkko-

tekstiilien korvaamista esimerkiksi äänitaideteoksella, mutta seurakuntayh-

tymän puolelta tuli vaatimus kirkkotekstiileistä. Kirkkotekstiilit ovat tärkeä 

osa jumalanpalveluselämää ja seurakuntayhtymässä tiedostettiin tämä arvo. 

Minulle esiteltiin pienoismalli ja havainnekuvia rakentuvasta kappelista sekä 

materiaalinäytteitä. Mikko Summanen ehdotti, että tutustuisin intialaissyntyi-

sen kuvanveistäjän Anish Kapoorin teoksiin, joiden intensiivisten väripintojen 

hän koki sopivan puiseen kappeliin.

Ensimmäisessä tapaamisessa saamieni tietojen perusteella kehitin kaksi 

erilaista konseptia, jotka esittelin Mikko Summaselle ja seurakuntayhtymän 

edustajille oppilaitospastori Henri Järviselle ja projektipäällikkö Eeva Salosel-

le 11. 11. 2011. Ensimmäinen näistä konsepteista pohjasi vanhoihin veneiden 

köysimattoihin. Rakennus itsessään toi mieleeni veneen, ja sen seinän raken-

nustekniikkaa on aikaisemmin käytetty veneiden rakentamisessa. Lisäksi vene 

ekumenian symbolina olisi toiminut hyvin ekumeeniseksi tarkoitetussa kappe-

lissa. 

Toinen konsepti oli enemmän visuaaliselta ja tekniseltä pohjalta nouseva, 

laserleikkaustekniikkaan pohjautuva. Laserleikkausteema valittiin jatkoke-

hittelyyn mielenkiintoisempana ja ajankohtaisena. Veneteemaa pidettiin liian 

kirjaimellisena ja se korosti rakennuksen venemäisyyttä, jota haluttiin pikem-

minkin häivyttää kuin tuoda esille.

16 Summanen 19.10.2011, ensimmäisessä tapaamisessa.

Rakenteilla oleva Kampin kappeli.
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16. 12. 2011 esittelin tekstiileihin valitsemani symbolit ja niistä muodosta-

mani kuviopinnat, jotka tällöin hyväksyttiin. Olin tehnyt myös alustavia väri-

kokeiluja, joista piti kuitenkin saada raikkaampia ja kirkkaampia.

Helmikuun 2012 alussa esittelin kankaiset mallipalat antependiumeista ja 

lopulliset värit. Tässä vaiheessa värit hyväksyttiin. Jouduin kuitenkin vielä sää-

tämään niitä nähtyäni ne oikeassa tilassa ja valaistuksessa. Helmikuun tapaa-

misessa esittelin kuvia myös suunnittelemieni stolien malleista.

Huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa 2012 värjäsin kankaat, minkä jäl-

keen pääsin leikkauttamaan antependiumien kankaita ja ompelemaan stolia.

Kappeli siunattiin 31. 5. 2012 käyttöön. Tällöin käytössä oli punaisen sar-

jan antependium. Vihreä ja violetti antependium valmistuivat kesän alussa. 

Punaiset ja vihreät stolat valmistuivat keväällä 2014. Valkoinen antependium 

tuli käyttöön ensimmäiseksi adventiksi 2014, kuten myös valkoisen ja violetin 

sarjan stolat.

Valitun konseptin esittelykuvia.

Joh. 3:16 
Jumala on rakastanut maa-
ilmaa niin paljon, että antoi 
ainoan Poikansa, jottei yk-
sikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan 
saisi iankaikkisen elämän.



22 23

2 Kirjallisuus

Kirkkotekstiilejä on Suomessa tutkittu melko vähän.17 Keskeisin suoma-

laisten kirkkotekstiilien tutkija on professori Päikki Priha.  Prihan väitöskir-

ja ”Pyhä kaunistus, kirkkotekstiilit Suomen Käsityön Ystävien toiminnassa 

1904–1950” vuodelta 1991 on ensimmäinen laaja teos tältä alueelta. Priha 

jatkaa edelleen tutkimustyötään ja on kirjoittanut laajasti tekstejä kirkkoteks-

tiileistä, niiden historiasta, merkityksestä ja suunnittelemisesta.18

Kristillisestä symboliikasta ja kirkkotekstiileistä suomalaisesta näkökul-

masta on kirjoittanut tietokirjailija, teologian tohtori Pentti Lempiäinen. 

Kirjassaan ”Kuvien kieli” Lempiäinen kirjoittaa laajasti kuinka symboliikka on 

historiallisesti muodostunut. Lempiäinen selvittää myös niin elekielen ja toi-

mintatapojen kuin yksittäisten kuvien, kirkollisen vaatetuksen ja esineistönkin 

symboliikkaa.19

Löysin kolme tuoretta kirkkotekstiilejä käsittelevää opinnäytettä. Ensim-

mäinen näistä on Niina Tannin produktiopainotteinen opinnäyte Seinäjoen 

ammattikorkeakouluun. Sen produktio-osuus oli tilaustyönä toteutettu akus-

tinen elementti Tampereen baptistiseurakuntaan. Opinnäytteen tarkoituksena 

17 Priha 1991.

18 Esim. Priha 1987, 1988, 1991, 2006, ja 2008.

19 Lempiäinen 2002.

oli löytää teknisesti toimiva ratkaisu akustiikkaongelmaan ja samalla suunni-

tella tekstiilistä sellainen, että se kuvaisi esteettisesti baptistista uskonnäke-

mystä. Kyse ei ollut liturgisista tekstiileistä vaan uskonnolliseen tilaan suun-

nitellusta sisustuselementistä. Opinnäyte keskittyi julkisen tilan tekstiilien 

yleisiin vaatimuksiin turvallisuuden ja akustiikan kannalta. Tanni esitteli myös 

asennustapaan ja sijoituspaikkaan sekä materiaalin valintaan vaikuttaneita 

seikkoja. Lopussa hän esitteli vielä suunnitteluprosessinsa ja pienen haastat-

telututkimuksen pohjalta tekemiään luonnoksia sekä eri suunnitteluvaiheita 

piirroksista prototyypeiksi ja aina valmiiksi tekstiileiksi asti.20

Ulla Karsikkaan Jyväskylän yliopistossa tekemä pro gradu-tutkielma 

”Kirkkotekstiilit – taidetta vai taivaallisia tarvikkeita?” Kirkkotekstiilien asema 

taiteen kentässä, käsittelee kirkkotekstiilien asemaa taiteen kentässä. Hän 

kirjoittaa siitä, miten selkeä käyttötarkoitus ja tilaajan ohjaus sekä kirkollisen 

taiteen sisällölliset vaatimukset ovat vaikuttaneet siihen, että kirkkotekstiilejä 

ei ole arvostettu taiteena. Karsikkaan oma päätelmä on kuitenkin, että taidetta 

voi olla myös tarkkaan rajatun kontekstin sisällä. Taidetta eivät ole vain sel-

laiset teokset, joilla on selkeä esteettinen itseisarvo ilman ulkopuolelta mää-

rättyä tehtävää. Hän mainitsee myös yleisemmin kirkollisen taiteen huonon 

maineen, mitä hän kummeksuu ottaen huomioon taiteen ja uskonnon pitkän 

yhteisen historian sekä sen, että taide on alkujaan syntynyt rituaalisiin tarkoi-

tuksiin. Karsikkaan tutkielman keskittyy kirkkotekstiileihin yleensä, ei tiettyi-

hin taiteilijoihin, kirkkoihin tai aikakauteen.21 

Viimeisin opinnäyte on Taideteollisesta Korkeakoulusta Silja van der Mee-

rin opinnäyte ”Ihmisen, kirkkotilan ja kristillisen symboliikan välistä vuoropu-

helua, kirkkotekstiilit Tampereen Viinikan kirkkoon”. Opinnäytteen sisältönä 

oli suunnitella ja toteuttaa kirkkotekstiilisarja neljässä liturgisessa värissä. 

Tilaajan toiveena oli, että tekstiilien tuli sopia restauroidun kirkon 1930-lu-

20 Tanni 2011.

21 Karsikas 2010.
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kulaiseen ilmeeseen olematta toisintoja aikakaudesta. Van der Meer aloittaa 

opinnäytteensä kirkkorakennuksen esittelyllä. Hän käy läpi jumalanpalve-

luksen uudistuksia sekä kirkkotekstiilien materiaalien ja tyylien muutoksia 

1900-luvulla. Van der Meer esittelee keskeistä kristillistä symboliikkaa vä-

reissä, numeroissa ja kuvioaiheissa. Opinnäytteeseen kuuluu suunnittelutyön 

kuvaus ja vihreän värisarjan valmistuksen kuvaus sekä kuvamateriaali kaikista 

värisarjoista. Tekstiilien suunnittelun ja toteutuksen kuvaaminen on tärkeässä 

osassa opinnäytteessä. Tekstiilien kuva-aiheet on löydetty yhdistelemällä pe-

rinteisiä ja tunnettuja kristillisiä symboleja ja Viinikan kirkon arkkitehtuurista 

löydettyjä muotoja.22 

Yksi tärkeä teema opinnäytteessäni on hiljaisuus. Siitä löytyy runsaasti 

tekstimateriaalia niin kristillisestä kuin yleisemmästäkin näkökulmasta. Taru 

Laakso on tutkinut Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 

tekstiilitaiteen ohjelmaan tekemässään opinnäytteessä hiljaisuutta ja sen 

ilmentämistä taiteessa tekstiilin keinoin. Laakso lähestyy aihetta haastat-

telemalla tekstiilitaiteilijoita, jotka omassa työssään ovat käsitelleet samoja 

aiheita, sekä tutkimalla retriittiä ja käyttämällä henkilökohtaista hiljentymistä 

työskentelymetodina.23 

Olen käyttänyt lähdemateriaalina myös tietokirjallisia teoksia, kuten Seppo 

Häyrysen ja Heikki Kotilan teosta ”Retriitti – tie hiljaisuuteen”. Teoksessaan 

he kuvaavat retriitin ja hiljaisuuden liikkeen teologisia perusteita ja kertovat 

niiden historiasta maailmalla ja Suomessa. He selittävät myös yleistä yhteis-

kunnallista tilannetta, josta tarve hiljaisuuteen nousee.24 

Ornamentiikan osalta tärkeimmät yleiset lähdeteokset ovat jo jonkin verran 

vanhempia. Owen Jonesin laaja kuvallinen tutkielma ”The Grammar of Orna-

22 Van der Meer 2007 .

23 Jälkiä sametissa – tekstiilit hiljaisuuden tulkkina, Laakso 2013.

24 Häyrynen & Kotila 2003. 

ment” vuodelta 1856 on yhä vieläkin ajankohtainen.25 Jonesin teos on koko-

elma eri kulttuurien ornamentiikka. Sen tärkein sisältö on suuret moniväriset 

kuvataulut, mutta siihen kuuluu myös niitä selittäviä tekstejä. Toinen laaja 

monipuolisesti ornamenttien merkityksiä tutkiva teos on E.H.Gombrichin 

”The Sense of Order. A Study in the Psychology of Decorative Art”, jonka pai-

notus on kuvataiteessa, mutta tutkimus käsittelee myös järjestystä ja kuvioita 

ihmisen käytöksessä ja luonnossa.26

Ornamenttien luomista käsittelee Taneli Luotoniemen taiteellinen opinnäy-

te ”Kohti kolmiulotteista solmuornamentiikkaa”. Hän tutkii opinnäytteessään 

aikaisemmin taiteellisessa työssään käyttämiensä kaksiulotteisten ornament-

tien muuntamista kolmiulotteisiksi solmuornamenteiksi.27

Työni ja ajatusteni kehittelyssä ovat tärkeässä osassa myös kaunokirjalliset 

teokset, joista keskeiseksi lähtökohdaksi ja inspiraation lähteeksi muodostui 

ruotsalaisen teologian tohtorin Owe Wikströmin esseemäinen teos ”Pyhän 

Salaisuus. Kätketty todellisuus ja nykyaika”. Opinnäytetyöni alkuvaiheessa 

törmäsin kirjaan sattumalta kirjastossa, ja monet sen ajatukset tuntuivat työni 

kannalta erittäin keskeisiltä. Kirjassaan Wikström pohtii nykyajan ihmisten 

suhdetta hengellisyyteen. Hän kirjoittaa huomioitaan ihmisten pyhyyden 

kaipuusta: siitä, että kirkkotilan pyhyys ja uskonnolliset riitit liikuttavat sellai-

siakin ihmisiä, jotka eivät määrittele itseään uskonnollisiksi. Yhtä aikaa hän 

laajentaa pyhyyden kokemuksen perinteisen uskonnollisuuden ulkopuolelle ja 

esittelee sitä yksilöllisten kokemusten kautta. Wikström kirjoittaa myös sym-

bolien merkityksestä ja niiden lukutaidosta ja sen muutoksesta.28

25 Jones 2001.

26 Gombrich 1979.

27 Luotoniemi 2010.

28 Wikstörm 2004.
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3 Kirkkotekstiilit

Tekstiileillä on perinteinen paikkansa sakraalitiloissa niiden koristuksena ja 

palvelushetken arvon kohottajina.29  Ne toimivat myös monikerroksisina sym-

boleina, jotka kertovat värinsä ja ilmaisunsa kautta kirkkovuoden pyhästä sekä 

jo muodollaan vanhasta perinteestä.30 Kun tekstit ja puhe vetoavat ihmisen 

kuuloon ja älyyn, on tekstiilien tehtävänä kertoa samaa viestiä näköaistin kaut-

ta, elämyksen välityksellä.31 Kirkkotekstiilit ovat taidekäsitöitä, jotka toisaalta 

pitävät yllä perinnettä ja samaan aikaan myös uudistavat sitä. 

Nykyisin kirkkotekstiilisarjaan kuuluu yleensä viisi tekstiiliä. Nämä ovat 

alttarivaate, saarnastuolin ja lukupulpetin kirjaliinat, kalkkiliina, stola ja mes-

sukasukka.32 Nämä paramentit voidaan jakaa sisustukseen kuuluviin alttari-

vaatteeseen, kirjaliinoihin ja ehtoollisastioita peittävään kalkkiliinaan ja päällä 

pidettäviin jumalanpalveluspuvun osiin stolaan ja messukasukkaan. Kaikissa 

viidessä tekstiilissä näkyy yleensä kirkkovuoden liturginen väri. Kalkkiliina voi 

olla myös liturgisesta väristä poiketen valkoinen. Lisäksi on olemassa muita 

29 Priha 1991, 13.

30 Lempiäinen 1988, 30-31.

31 Sarantola 1988a, 13.

32 Karsikas (2010, 19) laskee kirjaliinat yhdeksi paramentiksi, koska niiden symbolinen merkitys on sama.

tekstiilisarjan ulkopuolisia paramentteja kuten papin muu vaatetus, juhlalli-

nen kuorikaapu, alttariliina ja ehtoolliseen liittyvät puhdistusliinat.33

3.1 Kirkkotekstiilien historia

Kirkkotekstiilit ovat alun perin syntyneet tarpeesta kaunistaa jumalanpal-

veluksen viettopaikkaa. Ne voidaan nähdä uhrina Jumalalle, ihmisen tarpee-

na lahjoittaa kauneinta mitä osaa tehdä. Vuosisatojen kuluessa tekstiilit ovat 

saaneet vertauskuvallisia merkityksiä esteettisen arvon lisäksi. Kun varsinaisia 

kirkkoja ei vielä ollut, alkukristityt kokoontuivat kodeissa. Myös jumalanpal-

veluskäyttöön pyhitetyt eli sakraalit vaatteet ja esineet puuttuivat. Muutos 

tapahtui 400- ja 500-luvuilla, jolloin kristinuskosta tuli Rooman valtakunnan 

uskonto ja se sai virallisen aseman. Samaan aikaan yleinen vaatetus muuttui 

antiikin pitkästä kaapumaisesta puvusta germaaniseksi housujen ja lyhyem-

män paidan yhdistelmäksi. Antiikin aikaiset vaatteet jäivät kuitenkin uuden 

pappissäädyn käyttöön, ja näistä ovat kehittyneet myös nykyiset jumalanpal-

velusvaatteet. Näin ollen nykyaikaisella jumalanpalveluspuvulla on suora yh-

teys alkuseurakunnan aikaiseen pukeutumiseen.34 Alban päälleen pukiessaan 

sen käyttäjä voi tuntea itsensä jatkumoksi historiallisessa ketjussa, joka johtaa 

aina ensimmäisiin kristittyihin asti.

Alttarilla pidettävät tekstiilit ovat kehittyneet alkujaan alttarina toimineen 

ruokapöydän peittämästä  pöytäliinasta. Kun alttari muotoutui omaksi ka-

lusteekseen, sen muoto tuli sarkofagista eli hauta-arkusta. Sargofagi-alttarin 

alun perin kiinteästi kuvioidut sivut korvautuivat myöhemmin tekstiilillä – 

antependiumilla. Käytössä on ollut myös antependiumin korvaajana alttarin 

yläreunaa kiertävä nauha, superfrontale.35

33 Mm. Sarantola 1988b, 16. 

34 Sarantola 1988a, 8-10.

35 Sarantola 1988b, 16-17.
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Suomessa kirkkotekstiiliperinne on jatkunut vuosisatoja, edes uskonpuh-

distuksen aiheuttamat muutokset suhtautumisessa kirkkojen koristeluun eivät 

aiheuttaneet siihen katkosta. Merkittävät kirkkotekstiilien käyttöä vähentäneet 

tekijät ovat olleet seurakuntien köyhyys ja sotien aiheuttama kirkkojen ryös-

tely.  Myös 1700-luvun rationalismin aate on pitkään vaikuttanut suhtautumi-

seen kirkkotekstiilien käyttöön. Järkevyyttä korostettaessa jumalanpalvelus 

on nähty julistuksena ja opetuksena, ei niinkään juhlana. Kirkkotekstiileitä 

on tällöin käytetty ainoastaan harvoina suurten juhlien hetkinä, kuten joulu-

na, kun juhlan tuntua on haluttu luoda koristelemalla kirkkotilaa tekstiileillä. 

Näin käytettynä kirkkotekstiilien on ajateltu olevan ainoastaan koristeita, eikä 

niiden symbolista merkitystä ole ymmärretty.36 

1800-luvulla herätysliikkeiden ja piispojen kielteiset käsitykset vähensivät 

kirkkotekstiilien käyttöä. Tämä suhtautuminen jatkui vielä 1900-luvun alku-

puolella. Vähitellen ruotsalaisen esikuvan mukaan kirkkotekstiilien arvostus ja 

valmistaminen elpyivät. Osaltaan tähän vaikutti myös toisen maailmansodan 

jälkeen 1950-luvulla alkanut uusien kirkkojen rakennuskausi. Samaan aikaan 

kirkkotila alettiin käsittää kokonaisuutena ja kirkkotekstiilit osaksi kokonais-

taideteosta. Funktionalismin myötä 1960- ja 1970-luvulla tekstiilien arvostus 

oli taas vastatuulessa, tällä kertaa arkkitehtuurin minimalismin vuoksi. Tällöin 

kirkkotekstiilien käyttö väheni, eikä uusiin kirkkoihin välttämättä tilattu kirk-

kotekstiileitä. 37 

Paramenttien yleinen merkitys jumalanpalveluselämässä pysyy, ja niiden 

symboliikka on muotoutunut jo vuosisatoja sitten. Niiden käyttöön ja muotoi-

luun ovat kuitenkin vaikuttaneet uskonkäsityksen ja kirkollisen elämän kehit-

tyminen sekä yleiset muutokset kulttuurissa ja aateilmastossa. 38Mielenkiin-

toinen kehityskulku on stolan käytössä Suomessa. Aikaisemmin papin viran 

36 Sarantola 1988a, 10.

37 Mm. Karsikas 2010, 21-22; Priha 1987, 86-87.

38 Sarantola 1988a, 8.

tunnuksena se kuului itsestään selvästi liturgiseen pukeutumisen. Uskonpuh-

distuksen jälkeen 1600-luvulla sen käyttö hiipui ja jäi kokonaan pois, kunnes 

sen käyttö elpyi 1900-luvulla.39

3.2 Kirkkotekstiilien merkitys käyttäjille

Kirkkotekstiilien arvostus on vaihdellut historiallisesti ajanhengen mu-

kaisesti. Nykyistä suhtautumista kuvaa se, että keskusteluissa eri kirkkojen 

suntioiden ja pappien kanssa kuulin molempien ääripäiden mielipiteitä. Kes-

kusteluistani Helsingin Paavalinkirkon ja Helsingin tuomiokirkon suntioiden 

kanssa jäi mieleen arvostava ja kunnioittava tapa puhua kirkkotekstiileistä. 

Tämä näkyi puheen lisäksi heidän tavassaan koskea tekstiilejä. He pitivät niitä 

taiteena, jota kohdellaan arvokkuudella. Molemmissa kirkoissa on niihin tar-

koituksella suunnitellut tekstiilit, joiden tekoprosessista ja sisällöistä suntioilla 

oli paljon tietoa. 

Opinnäytettä tehdessäni keskustelin aiheesta myös muutamien pappien 

kanssa. Erityisesti päällä pidettävät paramentit yhdistettiin helposti arkisiin 

käyttövaatteisiin eikä niitä ajateltu taidetekstiileinä. Niitä ei välttämättä arvos-

tettu osana kirkkotekstiilisarjaa, joka kokonaisuutena käytettynä tuo sakraali-

tilaan yhtenäisyyttä. 

Stolien ja albojen osalta sain kuulla papeilta hyvin erilaisia mielipiteitä. 

Joidenkin mielestä niistä on turha maksaa paljon, koska Saksasta voi hankkia 

postimyynnistä halpoja ja hyviä. He mielsivät ne käyttövaatteiksi. Arvokkaita 

taidetekstiileitä pidettiin hankalina erityisesti tilanteissa, joissa pappi toimii 

kirkkotilan ulkopuolella. Myös niiden huollettavuutta arvosteltiin. Toisaalta 

huollosta vastuussa olevat suntiot eivät arvostelleet taidetekstiilien käytön 

vaatimaa huolellisuutta ja vaivaa. Kirkkotekstiilit arvotettiin muuta kirkon esi-

39 Priha 1991, 15.
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neistöä alemmaksi myös siksi, että toisin kuin vaikka hopeaesineet, ne kuluvat 

käytössä ja näin niiden rahallinen arvo väistämättä vähenee.

Paramenteilla voi tosin olla myös vahva symbolinen merkitys käyttäjille. 

Eräs pappi puhui erittäin kauniisti paramentteihin pukeutumishetkestä. Hän 

muisteli pappisvihkimystään, jolloin hän puki papin viran merkit ensimmäisen 

kerran ylleen. Hän puhui tuosta hetkestä muutoksen hetkenä ja vertasi sitä 

jokaista toimitusta edeltävään pukeutumishetkeen. Kun pappi pukee para-

mentit ylleen, hän muuttuu arkisesta minästä pyhän seremonian toimittajaksi. 

Arkinen persoona jää pois.

3.3 Kirkkotekstiilien suunnittelu Suomessa

Kirkkotekstiilejä ovat eri aikoina suunnitelleet niin nunnat, papit, arkkiteh-

dit, taiteilijat, muotoilijat, kuin seurakuntalaisetkin.

Ensimmäinen nimeltä mainittu kirkkotekstiilien tekijä Suomessa oli nunna 

Birgitta Anundsdotter Naantalin birgittalaisluostarista. Naantalin luostarissa 

valmistettiin kirkkotekstiileitä 1400–1500-lukujen vaihteessa. Ne valmistettiin 

kirjomalla, kutomalla tai applikoimalla. Uskonpuhdistus vaikutti luostarin 

toimintaan lakkauttaen sen lopulta kokonaan. Myös yleinen kirkollinen maku 

muuttui uskonpuhdistuksen myötä. 1500-luvun alkupuolelta alkaen kirkko-

tekstiilejä valmistivat Suomessa kansankutojat. Niitä valmistettiin myös esim. 

aatelisilta lahjoituksina saaduista tuontikankaista lisäämällä niihin kirkollisia 

symboleita.40 Tältä ajalta ei ole tiedossa nimeltä mainittuja tekijöitä. 

1700–1800-luvuilla monet tekstiileistä valmistettiin Ruotsissa. Vallalla oli 

tyyli, joka suosi jumalanpalveluspuvuissa punaisia ja mustia sametista val-

mistettuja kasukoita. Suomalainen tekijä tältä ajalta on Kuopiolainen Amanda 

Malmberg, joka valmisti ompelimossaan samettisten messukasukoiden lisäksi 

40 Priha 2000.

myös muita paramentteja.41

Vasta 1900-luvun alussa kirkkotekstiilien suunnittelu ja valmistaminen 

alkoi varsinaisesti elpyä Suomessa. Tärkeänä tekijänä oli Suomen Käsityön 

Ystävien käynnistämä suunnittelu- ja kilpailutoiminta. Ensimmäiset Käsi-

työn Ystävien toteuttamat kirkkotekstiilit olivat arkkitehti Armas Lindgrenin 

suunnittelemat jugendtyyliset tekstiilit vuodelta 1904. 1900-luvun alussa kirk-

kotekstiilejä suunnittelivat myös sen ajan merkittävät taiteilijat, kuten Hugo 

Simberg, joka suunnitteli Tampereen Tuomiokirkon alttarivaatteen.42

Huomattava yksittäinen kirkkotekstiilisuunnittelija on ollut Dora Jung.43 

Hänen oma kutomonsa aloitti toimintansa 1930-luvulla. Vuosikymmeniä 

kestäneen uransa aikana hän suunnitteli ja valmisti kirkkotekstiilit yli 70 kirk-

koon. Hänen useimmiten kutoen damastitekniikalla toteuttamiensa tekstiilien 

tyyli kehittyi alun enkeliparvi- ja karitsa-aiheista pelkistetyn graafisiin tekstii-

leihin.44

Nykyään kirkkotekstiileitä suunnitellaan harvakseltaan. Uusia kirkkoja ei 

juuri rakenneta, joten suunnittelu painottuu vanhojen kirkkojen tekstiilien 

uusimiseen. Usein kirkon sisustusta restauroitaessa myös kirkkotekstiilejä 

uusitaan tai uudet kirkkotekstiilit hankitaan juhlavuoden kunniaksi.

Kirkkotekstiileissä on nykyään käytössä monipuolisesti eri tyylejä ja tek-

niikoita. Osa uusista kirkkotekstiileistä on runsaan kertovia, osa taas yksin-

kertaisia. Tekniikat vaihtelevat vanhoista perinteisistä uusiin. Sekä tyylin että 

tekniikan valintaan vaikuttaa suunnittelijan omien mieltymysten lisäksi sen 

paikan luonne, johon kirkkotekstiilit suunnitellaan. Opinnäytettä tehdessäni 

muutamat  tämän ajan suunnittelijat ja työt nousivat esille itselleni mielen-

41 Hänninen 2004.

42 Priha1991, 38.

43 Jungin monipuolista tekstiilituotantoa on tutkittu niin ulkomailla, kuin Suomessakin. Hänen tuotan-

toaan käsittelevät väitöskirjoissaan Päivi Fernström (2012) damastitekniikan kehitystä ja Riikka Ryökäs 

(2002) liturgisten tekstiilien viestintää.

44 Priha 1988, 70-74.
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kiintoisina. 

Agneta Hobin (s. 1945) on suunnitellut kirkkotekstiilit mm. Helsingin Itä-

Pasilan ja Lappeenrannan Sammonlahden kirkkoihin. Hän yhdistää graafisissa 

tekstiileissään erilaisia applikaatio- ja kirjontatekniikoita, sekä liittää tekstiilei-

hin kiviä ja metallia.45 

Tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemi (s.1955) käyttää Jyväskylän Palokan 

kirkkoon 25-vuotisjuhlankunniaksi vuonna 2003 tilatuissa kirkkotekstiileissä 

kuvakudostekniikkaa. Herkissä yksityiskohtaisesti toteutetuissa kuvakudoksis-

sa on kuvattu mm. elämänpuu, ahven ja karitsa.46

Tekstiilitaiteilija Helena Vaari (s.1963) käyttää tekniikkana applikaation ja 

vapaan konekirjonnan yhdistelmää. Hänen ”lankamaalaustekniikalla” toteut-

tamiaan värikylläisiä liturgisia tekstiilejä on useissa kirkoissa. Vaarin teoksissa 

ompelukone toimii kynänä ja lanka piirtojälkenä, ja moniväristen lankojen 

ja kankaiden yhdistelmä tuo teoksiin rikkaita moni-ilmeisiä pintoja. Vaari on 

tehnyt sekä yksinkertaisia että yksityiskohtaisen esittäviä tekstiileitä.47 

Päikki Priha (s.1945) on kuvioinut leimasimella painamalla Helsingin Tuo-

miokirkon kryptaan suunnittelemansa tekstiilit vuodelta 1999. Kirkon kellariin 

rakennetussa hartaustilassa yksinkertaisesti kuvioidut karkealle pellavakan-

kaalle painetut tekstiilit jatkavat tilan rosoista tunnelmaa. Tekstiileihin liittyy 

kiinteänä osana Katri Haahdin suunnittelemat ja toteuttamat koristelaatat.

Kirkkotekstiileitä on aina suunniteltu ja valmistettu taitavien seurakunta-

laisten toimesta. Tätä traditiota on jatkanut kuvataiteilija Goa von Zweygbergk 

(s. 1964) johtaessaan Helsingin Vanhaankirkkoon 2014 valmistuneiden uusien 

kirkkotekstiilien valmistamista. Niiden tekemisessä on käytetty seurakunta-

laisten lahjoittamia pitsiliinoja sekä lakanapitsejä. Tekijöinä ovat olleet vapaa-

45 Agneta Hobinin kotisivut.

46 Aino Kajaniemen kotisivut.

47 Mm. Helsingin Paavalin kirkkoon 2003-2004, Haminaan Marian kirkkoon 2014 ja Lappeenrannan 

Lappeen kirkkoon 2015 (Ahtosalo 2014).

Helena Vaarin Paavalin kirkon antependium.

Goa von Zweygbergkin Vanhankirkon antependium. Päikki Prihan Tuomiokirkon kryptan antependium.

Aino Kajaniemen Palokan kirkon kirjaliina.
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ehtoiset seurakuntalaiset.48

3.4 Liturgiset värit

Kirkkovuosi alkaa marras-joulukuun vaihteessa ensimmäisestä adventista 

ja loppuu tuomiosunnuntaihin. Kirkkovuoden jokaiselle pyhällä on oma sano-

mansa, joka tulee esille toimituksissa virsissä, rukouksissa ja luetuissa raama-

tunteksteissä. Pyhien ketju muodostaa kirkkovuoden mittaisen kertomuksen, 

jonka mukana ihminen voi myötäelää Jeesuksen elämää ja pelastushistoriaa.

Liturginen värikalenteri noudattaa kirkkovuoden kiertoa, liturgisten väri-

en tuodessa oman lisänsä sanoman käsittelyyn. Värikalenteri on kehittynyt 

800-luvulta alkaen aluksi katolisen kirkon piirissä. Ruotsin kautta tämä väri-

järjestys tuli myös Suomeen.49 1700–1800-luvuilla Suomessa siihen asti rikas 

värinkäyttöperinne sai väistyä, kun punainen ja musta sametti saivat kanna-

tusta jumalanpalveluspuvuissa yleisen kirkollisen maun mukaisesti. Muiden 

värien käyttöä alettiin pitää huonon maun osoituksena ja vanhanaikaisena.50 

Värienkäyttö alkoi elpyä 1900-luvun alussa, mutta laajemmin vasta 1950-lu-

vulta alkaen. Yhtenä tekijänä värienkäytön lisääntymiseen oli ekumeeninen 

yhteistyö Englannin anglikaanisen ja Ruotsin luterilaisen kirkon kanssa, joissa 

liturgisia värejä käytettiin monipuolisemmin.51

Liturgisiksi väreiksi on Suomen luterilaisessa kirkossa 1960-luvulta alkaen 

vakiintunut viisi väriä: valkoinen, punainen, violetti, vihreä ja musta. Joskus 

violetti voidaan korvata myös sinisellä. Muissa kristillisissä kirkoissa on käy-

tössä muitakin värejä esimerkiksi katolisessa kirkossa sininen Neitsyt Marian 

48 Tervetuloa Tyyne! Facebook tapahtumasivu; Helsingin seurakunnat 2015.

49 Priha 1991, 16; Karsikas 2010, 22.

50 Priha 1991,17.

51 Lempiäinen 2002, 378; Priha 1991, 18.
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kirjoittaa, että kirkkovuoden lisäksi käytettäviin väreihin voi vaikuttaa kirkol-

lisen toimituksen erityisluonne, jolloin esimerkiksi vihkimiseen voisi valita 

valkoisen tai punaisen, kasteeseen valkoisen ja hautajaisiin mustan värin.55 

Näin neuvoo myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelusopas, 

kuitenkin tarkentaen, että tällöin poikkeuksena ovat vain stolan ja messukasu-

kan värit.56 Sen sijaan sisustukselliset tekstiilit seuraavat normaalia värijärjes-

tystä. Helsingin seurakunnissa pitäydytään yleensä kirkkovuoden väreissä. 

Liturgisten värien käyttö vaihtelee siis jonkin verran myös luterilaisen 

kirkon sisällä. Värien symboliikan lisäksi tähän vaikuttaa käytettävissä olevat 

tekstiilit. Esimerkiksi taloudellisista syistä seurakuntaan on saatettu hankkia 

vain osa värisarjoista. Mustan värisarjan puuttuminen on sen vähäisen käytön 

vuoksi tavallista. Mustan värin alttarilla voi esimerkiksi korvata vahvaa sym-

boliikkaa sisältävällä eleellä – pitkäperjantaiksi alttari tyhjennetään kokonaan 

tai sille asetetaan orjantappurakruunu. Vanhastaan on ollut myös tapana peit-

tää koko alttari ja alttarikaide pitkäperjantaiksi suurella mustalla kankaalla.

55 Lempiäinen 1988, 31.

56 Jumalanpalveluksen opas 2009, 82.

värinä. Liturgisten värien käyttö vaihtelee myös kirkkojen sisällä.52 

Vihreä on elämän, toivon ja kasvun väri. Se on yleisimmin käytössä oleva 

liturginen väri, jota käytetään kirkkovuoden arkijaksoina loppiaisesta laski-

aiseen ja helluntaista aina kirkkovuoden loppuun asti muutamia poikkeuksia 

lukuun ottamatta.

Violetti on katumuksen, parannuksen ja odotuksen väri. Sitä käytetään 

pienen paaston aikaan ennen joulua ja suuren paaston aikaan ennen pääsiäis-

tä.

Valkoinen on ilon, kiitoksen ja puhtauden väri. Se on suurten Kristus-juh-

lien kuten joulun ja pääsiäisen väri. Valkoista käytetään myös pyhän kolminai-

suuden päivänä, juhannuksena ja mikkelinpäivänä.

Punainen on kristillisessä symboliikassa tulen väri ja on näin Pyhän Hen-

gen, uskon ja Kristuksesta todistamisen väri. Sitä käytetään pyhään henkeen 

liittyvinä sunnuntaina, kuten helluntaina, ja marttyyrien päivinä, kuten tapa-

ninpäivänä ja pyhäinpäivänä.

Musta on murheen ja katoavaisuuden väri. Sitä käytetään ainoastaan pit-

käperjantaina ja sitä seuraavana hiljaisen viikon lauantaina.53 

Sakraalitila puetaan liturgiseen väriin kirkkovuoden ajankohdan mukaises-

ti. Tekstiilejä vaihtamalla tilan tunnelma muuttuu. Liturgisten värien tehtä-

vänä on auttaa tilaan tulijaa virittäytymään kirkkovuoden pyhän tunnelmaan. 

Väri näkyy tilan sisustuksessa: antependiumissa, kirjaliinoissa, ja kalkkiliinas-

sa sekä palvelusta toimittavien pukeutumisessa: stolassa sekä ehtoollisjuma-

lanpalvelusta johtavan papin eli liturgin käyttämässä messukasukassa.54 

Kristillisestä symboliikkaa paljon tutkinut professori Pentti Lempiäinen 

52 Lempiäinen 1988, 31-33.

53 Lempiäinen 1988, 31-32; Palvelkaa Herraa iloiten. Jumalanpalveluksen opas 2009, 41-49, 69.

54 Lempiäinen 1988; Sarantola 1988b, 17-18, 22-24, 31.
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4 Suunnittelun taustatutkimus

4.1 Ornamentti

Ornamentille luonteenomaista on rytminen toisto. Sen lähtökohtana voi 

olla puhdas abstraktio tai tyylitellyt luontoaiheet. Ornamentti on pinnan ko-

ristamista ja tällaisena sitä on ajoittain pidetty tarpeettomana pröystäilynä ja 

todellisen muodon häivyttämisenä. 

Ornamentin voi nähdä merkityksen antajana, ja sitä on käytetty korista-

misen lisäksi viestimiseen. Kun kuvioaiheita ei valita ainoastaan visuaalisesta 

vaan myös sisällöllisestä lähtökohdasta, ne voivat oikein käytettyinä lisätä tilan 

tai esineen vaikuttavuutta.

Owen Jones kirjoittaa teoksessaan ”The Grammar of Ornament” vuodelta 

1856, että ihmisten kaipuu ornamentteihin on vahva vaisto, johon ei vaikuta 

se, kuinka varhaisessa vaiheessa sivilisaatio on. Hän on myös sitä mieltä, että 

yhteiskunnan kehittyessä tämä kaipuu lisääntyy.57 Tämä kuvaa sen ajan suh-

tautumista ornamentteihin. Päätelmä ihmisten vaistomaisesta viehätyksestä 

ornamentteihin on helppo ymmärtää kun katsoo Jonesin keräämää aineistoa 

ja peilaa sitä muuhun taidehistorialliseen materiaaliin. 

Ornamentteja on tehty kaikissa kulttuureissa ympäri maailmaa. Mesopo-

57 Jones 2001, 13.

tamian muinaisesta kulttuurista on säilynyt pikari n. 5000–4000 eKr., jossa 

on nauhamaiseksi kuviopinnaksi sommiteltu toistuvia eläinhahmoja.58 Malta-

laisesta temppelistä n. 3000–2000 eKr. on 

löytynyt pitkälle abstrahoitu viininlehväor-

namentti.59  Myös erilaiset heimokulttuurit 

ovat täynnä esimerkkejä ornamenteista. 

Tällaisia ovat Afrikan, Etelä-Amerikan, Ose-

anian ja Australian alkuperäiskulttuureissa 

tehdyt arpitatuoinnit, ja arkipäiväisissä esineissä kuten keramiikassa käytetty 

pinnan koristelu.60

Ornamenttien käyttö ja arvostus ovat vaihdelleet tyylisuuntausten hyvän 

maun käsitysten mukaisesti. Ornamentit ovat ajoittain aiheuttaneet myös 

suoranaista inhoa ja vihaa. Arkkitehti Adolf Loos kirjoittaa kuuluisassa teks-

tissään vuodelta 1908 ornamentista rikoksena ja kuinka nautinnollista olisi 

purkaa talojen julkisivuja peittävät friisit ja muut koristeet.61 Loos kirjoittaa 

myös vuonna 1898 pintojen koristelun ja alhaisen moraalin yhteyksistä ottaen 

esimerkiksi erilaiset heimokulttuurit Uudesta-Guineasta ja intiaanikulttuu-

reista. Toisin kuin Jones, hän pitää itsestään selvänä, että sivilisaation kehitys 

johtaa ornamenteista luopumiseen.62

Muotoilussa ornamentti on perinteisesti ollut käsityöläisen taidonnäy-

te. Taidokkaasti tehty ornamentti on kruunannut arvokkaan tuotoksen ja 

osoittanut tekijän osaamista. Esineiden teollisen massatuotannon myötä 

1800–1900-lukujen vaihteessa ornamentteja alettiin halveksia. Niitä pidettiin 

sopimattomana uuteen tuotantotapaan ja sen tuomaan moderniin muotokie-

58 Honour & Fleming, 53 .

59 Honour & Fleming, 50.

60 Jones 2001, 13-15; Gombrich 1979, 7, 60.

61 Esitelmäksi kirjoitettu teksti julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1913 otsikolla ”Ornament und 

Verbrechen”.

62 Gombrich 1979, 59-61.

Viininlehväornamentti Maltalaisesta temppelistä.
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leen. Totta olikin, että teollisesti tuotetut ornamentit olivat laadultaan heikko-

ja.63 

Ornamentit ovat tehneet paluuta useaan otteeseen. Nykyään ornamentit 

näyttävät olevan taas yleisesti hyväksyttyjä. Rakennettua ympäristöä tarkkail-

lessa nämä asennemuutokset tulevat selkeästi esille. Esimerkkinä tästä voi-

daan pitää Arabianrantaan vuonna 2011 valmistunutta Flooranaukion ker-

rostaloa, jonka seiniä koristaa Arabian tehtaan vanhojen astioiden sirpaleista 

sommiteltu valtava koko seinän kokoinen kasviornamentti.

63 Vihma 2002, 9.

Toisin kuin muussa muotoilussa tekstiileissä kuviot ja ornamenttimaiset 

pinnat ovat olleet käytössä jatkuvasti. Tekstiilitaiteilija Marjatta Metsovaaraa 

tutkinut Heidi Pietarinen kuvaa Metsovaaran suunnittelemia tekstiilejä näin:

 
Kudottujen ja painettujen tekstiilien dekoratiivisuus, runsaus ja 
loisto eivät rajoitu vain väreihin, materiaaleihin, kuvioaiheisiin tai 
valmistustekniikoihin. Ne ovat tutkimushaastatteluiden tapaan kuin 
pienistä paloista tehtyjä mosaiikkeja, jotka sisältävät viittauksia eri 
aikakausien kuvataiteeseen ja kulttuureihin.  64 

Tämän ajatuksen ornamenttien mahdollisuudesta monikerroksiseen vies-

tintään voi hyvin yleistää koskemaan muutakin kuin tekstiilisuunnittelua. 

Kirkkotekstiilit osana arkkitehtuuria ovat jääneet näiden suhtautumista-

pojen väliin. Kirkkotekstiileissä on jatkuvasti käytetty kuvioita ja symboleja. 

Osana arkkitehtuuria ne ovat kuvastaneet myös yksinkertaisuuden ihannetta 

silloin kun sellainen on ollut vallalla. Erityisesti 1960- ja 1970-luvun funktio-

nalistinen kirkkoarkkitehtuuri vaikutti myös kirkkotekstiilien ilmaisun pelkis-

tymiseen.65 

 

4.2 Symbolit

Yle Oulun keväällä 2015 julkaisemassa nettisarjassa ”Symbolien salat” 

professori Reijo Heikkinen ja toimittaja Harri Nousiainen keskustelevat sym-

bolien merkityksestä, niiden tuntemisesta ja erilaisista elämänaloista, joissa 

symboleihin törmäämme aina opastekylteistä ja hymiöistä uskonnollisiin 

yhteyksiin.

Reijo Heikkinen kertoo symboli sanasta ja symboleiden merkityksestä näin: 

64 Pietarinen 2009, 34-35.

65 Karsikas 2010, 23.

Flooranaukion kerrostalon seinää koristaa valtava kukkakuvio.
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Symboli sana tulee kreikankielen sanasta symbalei, ja se tarkoittaa 
yhteen liittämistä, yhteisen tunnuksen hankkimista. Symboleita 
tarvitaan kuvaamaan teoreettisia ilmiöitä. Symboli voi olla maisema, 
henkilö, tuoksu tai ääni. Useimmiten ne ovat visuaalisia, koska 
saamme informaatiota enimmäkseen näköaistin kautta. 66 

Kuvalliset symbolit ovat visuaalisia ärsykkeitä, joilla on esteettinen mer-

kitys. Yhtä aikaa niillä on tärkeä tehtävä kuvittaa jotain, mikä muuten ei olisi 

kuvitettavissa.  Symboleita ymmärtävälle katsojalle ne avaavat katsomisko-

kemukseen kokonaan uuden tason. Ne muodostavat oman kielensä, jota voi 

opetella ymmärtämään. Symbolit ovat kuvia, joilla on voimaa.

Pentti Lempiäinen mainitsee kirjassaan ”Kuvien kieli” symbolien käyttöön 

viisi syytä. Näitä ovat monimutkaisten ja vaikeiden asioiden yksinkertaistami-

nen; tunnusmerkkinä erottamaan esim. henkilön muista samankaltaisista67; 

viestintä, kuten liikennemerkit; tunteiden ilmaisu sekä esteettinen merkitys.68

Symboleita on eri kulttuurien piirissä lukemattomia. Usein ne ovat kult-

tuurisidonnaisia, mutta on myös symboleita, jotka toistuvat ympäri maailmaa 

vieläpä samankaltaisin sisällöin. Yksi tällainen on ympyrä, joka tarkoittaa 

monissa kulttuureissa ikuisuutta ja täydellisyyttä. 

Kristillisten symboleiden keskeinen lähde on Raamattu. Se on täynnä kie-

lellisiä vertauskuvia sekä kokonaisten kertomusten että yksittäisten sanojen 

tasolla. Lisäksi kristillinen symbolikieli on ottanut vaikutteita kirkon histori-

asta ja opista sekä ortodoksisen ja katolisen kirkon pyhimystarinoista. Myös 

muiden uskontojen, erityisesti Lähi-idän uskontojen ja antiikinmytologian 

sekä eri maiden oma kansanperinteen mukaisia vertauskuvia on otettu osaksi 

kristillistä symboliikkaa. Niitä on joko muokattu kristinuskoon sopiviksi tai 

66 Heikkinen 2015, alkaen kohdasta 00:42.

67 Vrt. Lempiäinen 2002, 226-228; apostolien kädessään kantamat tunnusesineet.

68 Lempiäinen 2002, 20-21.

niille on annettu kokonaan uusi merkitys. Yhtenä symbolien lähteenä ovat 

muut kuin alkuperältään kristilliset kirjalliset teokset, joista on löydetty sopi-

vaa sisältöä.69 

4.3 Ekumenia

Ekumenialla tarkoitetaan kristillisten kirkkojen välistä yhteyttä. Opilliset 

kiistat esimerkiksi kasteen ja ehtoollisen merkityksestä, ovat erottaneet kris-

tillisiä kirkkoja. Vaikka kirkot ovat opillisten erimielisyyksien ja historiallisten 

seikkojen vuoksi erillään, ovat ne kuitenkin kristillisiä kirkkoja, joille kaikille 

Raamattu on pyhä kirja ja lähtökohta uskonkäsityksille. Ekumenia on sekä 

virallista keskustelua ja pyrkimystä yhdistää kirkkoja että kirkkojen jäsen-

ten välistä yhteistyötä erilaisissa tapahtumissa. Ekumenia sekoitetaan usein 

uskontodialogiin, jolla puolestaan tarkoitetaan eri uskontojen välistä vuoropu-

helua. 

Kampin kappeli on siunattu ekumeeniseen käyttöön. Siunaajina toimi-

vat evankelis-luterilaisesta kirkosta Helsingin piispa Irja Askola, katolisesta 

kirkosta Pyhän Henrikin seurakunnan kirkkoherra Marino Trevisini, orto-

doksisesta kirkosta Helsingin metropoliitta Ambrosius ja Vapaakristillisen 

Neuvoston edustajana pastori Esko Matikainen. Tarkoitus on, että sitä voivat 

käyttää toimintaansa luterilaisen kirkon lisäksi myös muut kristilliset kirkot. 

Kampin kappelin entinen toiminnanjohtaja Tarja Jalli kirjoitti mielipidekir-

joituksessaan Helsingin Sanomiin, että ”Kampin kappeli on kaikille, mutta ei 

kaikkea.”70  Erityisesti rakennusvaiheessa monet ihmiset luulivat, ettei kappe-

lista tule kristillistä tilaa vaan kaikkien uskontojen yhteinen hiljentymistila. 

69 Lempiäinen 2002 31-35.

70 Jalli 2012.



44 45

5 Haastattelut

Halusin löytää tekstiileihini yksinkertaisia symboleja, joissa olisi kuitenkin 

kappelissa kävijöille sanomaa. Olin myös kiinnostunut kuinka kirkossa kävijät 

suhtautuvat kirkkotekstiileihin. Päätin tehdä yksilöhaastatteluja, joissa kuun-

telisin haastateltavia ja olisin avoin etsimään suunnittelulle suuntaa keskuste-

lujen pohjalta. 

Kirjallisuuden perusteella oletin, että ihmisten hengellisten symbolien 

lukutaito on ohentunut.71 Koska minulle on tärkeää, että tekstiilit välittävät sa-

nomaa, valitsin haastateltavakseni kolme henkilöä, joilla on henkilökohtainen 

suhde kristillisyyteen, ja jotka käyvät kirkossa ainakin joskus. 

Yksi haastateltavista on ortodoksisen kirkon jäsen, mutta käy satunnaisesti 

myös luterilaisen kirkon jumalanpalveluksissa, kaksi muuta ovat luterilaisen 

kirkon jäseniä. Toinen heistä käy jumalanpalveluksissa muutamia kertoja 

vuodessa ja toinen osallistuu lähinnä herätysliikkeiden palveluksiin. Tässä 

suhteessa haastatteluotokseni oli ekumenian henkinen. Kaikki kolme haasta-

teltavaa olivat nuoria aikuisia, iältään 25–35-vuotiaita.

Olin hahmotellut kysymyksiä ja kuvatauluja haastattelun tueksi.  Pidin 

tilanteen avoimena myös keskustelun myötä tulleille uusille poluille. Nauhoi-

tin haastattelut myöhempää käyttöä varten. Kyselin haastateltaviltani heidän 

71 Mm. Wikström 2004, 30; Lempiäinen 2002, 28-30.

tavoistaan käydä kirkossa ja pyysin heitä kuvailemaan sitä kirkkoa, jossa he 

yleensä käyvät. Tein tarkentavia kysymyksiä tilan tunnelmasta ja esineistös-

tä sekä kysyin erityisesti tekstiileistä. Jos haastateltavalla ei ollut mielikuvaa 

oman kirkon tekstiileistä, kysyin muistaako hän jonkin muun kirkon teks-

tiileitä. Pyysin häntä kertomaan, mitä liturgisia värejä ja niiden merkityksiä 

hän muistaa tai miten liturgiset värit puhuttelevat häntä henkilökohtaisesti ja 

minkälainen tunnelma niistä hänelle syntyy. 

Näytin haastateltavalle liturgiset värit ja niiden päämerkitykset sekä kerroin 

pyhät jolloin niitä käytetään.  Pyysin häntä miettimään, tuleeko hänelle väreis-

tä mieleen joitakin Raamatun kohtia tai virsiä tai lauluja. Tarkoituksena oli 

löytää henkilökohtaisia merkityksiä yleisten lisäksi. 

Koska hain tekstiileihin yksinkertaista abstraktia kuviomaailmaa, näytin 

myös kuvia perusmuodoista ja kysyin, tunnistavatko haastateltavat niissä kris-

tillistä symboliikkaa, ja voivatko he liittää näitä symboleita joidenkin liturgis-

ten värien sisältöihin. Keskustelimme myös vapaamuotoisesti muista kuvalli-

sista symboleista ja niiden sopivuudesta liturgisiin tekstiileihin. 

5.1  Haastattelujen purku

Haastateltavani eivät olleet juurikaan kiinnittäneet huomiota sakraaliti-

lojen koristeisiin ja esineistöön, tai siellä käytettyyn symboliikkaan. Väreistä 

musta ja valkoinen sekä vihreä olivat eniten huomioidut. Kirkkotekstiileistä 

papin käyttämät paramentit olivat jääneet mieleen paremmin kuin sisustuk-

seen liittyvät. Yleinen kommentti oli, ”kai siellä alttarillakin joku liina on…” eli 

antependium ei ollut jäänyt mieleen. 

Yhdessä haastattelussa kävi ilmi, että erittäin voimakaskuvioiset ja jopa 

hurjat kuva-aiheet tekstiileissä olivat sisällön vuoksi jääneet mieleen. Tämä 

haastateltava muisteli vierailuaan Luther-säätiön jumalanpalveluksessa näin:
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 Itse asiassa kaikist parhaiten, jos nyt ajatellaan että mitä tekstiilejä, 
niin muistan Luther-säätiön, minkä näköset on niitten stolat ja 
kasukat. Ne on todella voimakkaan symbolisia ja samalla myös aika, 
jos ekan kerran näkee ne niin jopa aika rankka tai groteski. Siinä 
on ainakin siinä kasukassa ja on muussakin karitsa, josta vuotaa 
veri suoraan ehtoollismaljaan. Se on vaikuttava, mut yhtäaikaa, se 
on sellanen, että ne pitää tietää ne asiat ettei se jää vaan oudoksi ja 
vähän pelottavaksi.

Abstrakteista symboleista haastateltavat osasivat nimetä ristin ja kolmion. 

Kolmio sai useampiakin merkityksiä kuten kolminaisuus ja ylöspäin katso-

minen eli Jumalan suuntaan kääntyminen. Yksi haastatelluista myös yhdis-

ti kolmion häissä käytettyyn raamatunkohtaan: ”Yksinäisen kimppuun on 

helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea 

helposti”.72 Haastateltavat mainitsivat muista symboleista veneen ja tulen. 

Vene yhdistettiin Jeesuksen ja opetuslasten matkoihin, joissa veneellä kulke-

minen ja kalastaminen toistuvat usein. Se tunnistettiin myös yleisesti käytössä 

olevaksi ekumenian symboliksi. Tulen yksi haastateltavista yhdisti Vanhan 

testamentin kertomukseen liekehtivästä pensaasta73 ja toinen Anne-Mari 

Kaskisen Liekkilaulun sanoitukseen, jossa puhutaan sekä ”uskonliekistä” että 

kehotetaan: ”Herran liekin anna palaa!”74

Pienen avoimen keskustelun jälkeen esittelin haastateltaville kuvia. Ensin 

katsoimme yhdessä geometrisia perusmuotoja. Näistä hengellistä sisältöä ko-

ettiin olevan kolmiolla, ympyrällä ja ristillä sekä tähdellä. Yksi haastateltavista 

piti myös sydäntä kristillistä symboliikkaa sisältävänä.

Esittelin myös Pentti Lempiäisen kirjasta ”Kuvien kieli” keräämääni kuva-

72 Saarn.4:12.

73 2. Moos. 3:2.

74 Kaskinen 2008, 134.
Haastatteluissa esillä olleita perusmuotoja.
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aineistoa.75 Keskustelin haastateltavien kanssa symbolien ymmärrettävyydestä 

ja tulkinnoista. Kyyhky Pyhän Hengen symbolina ja vene ekumenian symbo-

lina tunnistettiin hyvin ja tulkittiin samankaltaisesti. Muuten kuvien tuntemi-

sessa ja tulkinnassa oli suurta hajontaa.

Yleisesti mielikuvaksi jäi, että jokainen haastateltava oli elämän varrella 

poiminut itseään kiinnostavia selityksiä symboleista ja ne olivat jääneet mie-

leen. Haastateltavillani oli myös jonkin verran tai paljon tietoa kristinuskosta 

ja he pystyivät yhdistämään kuva-aiheita muuhun tietämäänsä ja itse löytä-

mään niille merkityksiä. Tässä suhteessa symbolien esityspaikka näyttäisi 

avaavan mahdollisuuksia tulkinnalle. Kun tekstiilit esitellään sakraalitilassa, 

antaa se jo itsessään tietyn suunnan niiden tulkinnalle.76

Haastatteluissa tuli esille, että tekstiilit jäävät usein kirkkotilassa huomaa-

matta. Varsinkin jos kirkko on iso ja muutenkin värikäs, voivat kirkkotekstiilit 

jäädä huomaamatta, vaikka olisivatkin kooltaan suuret. Mielenkiintoista oli, 

että musta väri korostui haastatteluissa, vaikka se on käytössä vain kerran 

vuodessa. Kirkkotekstiilit voivat olla vahvoja tunnelman ja elämyksen tuojia ja 

tässä onnistuessaan ne jäävät myös mieleen. Tekstiilien tulee tukea interiöö-

rin tunnelmaa ja olla osana kokonaisuutta, mutta samaan aikaan niiden tulisi 

tuoda kirkkovuoden pyhän sanoma visuaalisesti näkyväksi, eikä siis jäädä 

huomaamatta. 

75 Lempiäinen 2002.

76 Ks. Karsikas 2010, 68-69.

Haastatteluissa käsiteltyjä kristillisiä symboleita.
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6 Hiljentyminen

Meidän tulee hiljentyä niin ulkonaisesti kuin sisäisesti, jotta syntyisi 
tilaa hyville ajatuksille. -Metropoliitta Johannes     77

Hiljaisuuden liike on ollut Suomessa nousussa kahdesta eri suunnasta sekä 

kristillisen perinteen uutena nousuna että yleisenä vastareaktiona yhteiskun-

nan meluun ja kiireeseen.

6.1 Kristillinen hiljaisuuden perinne

Hiljaisuudella on ollut paikkansa kristillisessä perinteessä aina. Raamatus-

sa on useita kohtia, joissa Jeesus vetäytyy hiljaisuuteen rukoilemaan.78 Mar-

kuksen evankeliumissa kerrotaan kuinka Jeesus kehotti opetuslapsia lähte-

mään ”autiolle seudulle yksinäisyyteen” lepäämään.79 Tätä raamatunkohtaa 

on pidetty perustana retriittitoiminnalle. Jo 300-luvulla syntyi kristinuskon 

piirissä ensimmäinen maallistumista kritisoiva askeettinen erämaaisien liike, 

joka vaali maailmasta vetäytymistä, yksinäisyyttä ja hiljaisuutta. Viisauden 

77 Metropoliitta Johannes 2003.

78 Esim. Luuk. 5:16 ja Mark. 1:37.

79 Mark. 6:30.-31.

lähteenä oli voimakas ja syvä rukouselämä.80

Hiljaisuus on ollut aina osa jokapäiväistä rukouselämää tai vetäytymistä 

yhteiskunnasta. Jo historiallisesti se on ollut vastaliikkeenä maallistumiselle. 

Hiljaisuuden vaaliminen on pysynyt tärkeässä osassa ortodoksisessa ja katoli-

sessa kirkossa. 

Hiljaisuus liitetään usein idän uskontoihin, meditaatioon ja joogaan. Lu-

terilaisuudessa se on ollut lähes unohduksissa aina viime vuosikymmeniin 

asti, jolloin hiljaisuuden perinnettä on alettu arvostaa. Hiljaisuuden liikkeen 

nousun myötä retriitit ovat tulleet osaksi kirkon toimintaa ja ne kasvattavat 

jatkuvasti suosiotaan. Hiljaisuutta ja meditaatiota korostava ekumeeninen 

Taize-liike ja sen hengessä syntynyt Taize-messu on tullut osaksi luterilaisen-

kin kirkon toimintaa.81

Hiljaisuus on luonteva osa uskonelämää. Pappi lausuu jumalanpalvelukses-

sa: ”hiljentykäämme rukoukseen”. Se on rauhoittumista, itsemme avaamista ja 

mielemme altistamista vastaanottamaan jotakin uutta, vielä tuntematonta.

Retriitinohjaaja, psykoterapeutti Ritva Salminen, jota Taru Laakso on 

haastatellut hiljaisuutta käsittelevään opinnäytteeseensä, kertoo hiljaisuudessa 

tapahtuvasta oman itsen tarkastelusta, hiljaisuudesta löytyvistä ratkaisuista 

kysymyksiimme ja ongelmiimme. Hiljaisuus voi olla yhtä aikaa sisäänpäin 

kääntynyttä oman itsen tutkimista, mutta se voi olla myös ulospäin kurotta-

mista. Läsnä oleva keskittynyt hiljaisuus antaa tunteen yhteydestä ja jostakin 

suuremmasta, se voi olla yhteyttä pyhyyteen tai kuten Salminen sen ilmaisee 

hiljaiseen tietoon, ei-tiedostettuun sisäiseen viisauteen, joka kumpuaa hiljai-

suudesta.82

80 Häyrynen & Kotila 2003, 23, 26.

81 Ketola 2003, 75,  77.

82 Laakso 2013, 14-15.
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6.2 Nykyajan hiljaisuus

Lehtien arkistoja selaillessa voi huomata selvästi, että hiljaisuuteen ha-

keutuminen ja siitä puhuminen on lisääntynyt jo pitkään. ”Hiljaisuus on uusi 

buumi,” otsikoi Tommi Sarlin kirja-arvostelunsa Ylioppilaslehdessä vuonna 

1998.83 Arvosteltu kirja oli Tertti Lappalaisen toimittama ”Hiljaisuuden etsijöi-

tä - Ihmisiä elämän perimmäisten kysymysten äärellä”, jossa tunnetut kirjoit-

tajat Elina Karjalaisesta Sisar Kristoduliin pohtivat omasta näkökulmastaan 

hiljaisuutta.  Heikki Kotila kirjoittaa, että vaikka hiljaisuus kuuluu perintei-

sesti niin suomalaisuuteen kuin luterilaisuuteenkin sen muodot on opeteltava 

uudestaan.

Teema on jatkuvasti ajankohtainen. Yle otsikoi kyselyn tuloksia 2.3.2015: 

”Hiljaisuus on suomalaisille kauneinta musiikkia”. Lukijoilta oli kysytty heille 

mieluisinta luontoääntä ja yhdeksi suosituksi ääneksi nousikin hiljaisuus.84 

Useille meistä hiljaisuus on kauneimmillaan luonnossa: metsässä tuulen lii-

kuttaessa oksia ja lehtien rapistessa askelten alla, meren rannalla äärettömyy-

den äärellä tai järvellä laineiden loiskuessa.85 Se ei olekaan täydellistä äänten 

puuttumista, vaan mielen rauhoittumista. Hiljaisuuden voi toki löytää myös 

kaupungista - päivällä kirjastosta, museosta tai kirkosta, aamuyön tunteina 

jopa keskeltä kaupunkia. 

Kirjailija Elina Karjalainen kuvailee hiljaisuutta olotilana, joka on keskit-

tymistä ja läsnäoloa pikemminkin kuin äänettömyyttä. Hänelle hiljaisuus on 

silta johonkin uuteen. Se on pysähtymistä, joka mahdollistaa uuden syntymi-

sen.86 Samankaltaisesta suhtautumisesta kertoo myös retriitinohjaaja Ritva 

Salminen. Hän kertoo valmistelevansa luentojaan metsän hiljaisuudessa. Hän 

83 Mm. Ylioppilaslehti 17/1998; Kirkko ja Koti 2013.

84 Hirvonen 2015.

85 Esim. Kivipelto 2011.

86 Karjalainen 1998, 31.

kokee, että hiljaisuus auttaa häntä löytämään uusia yhteyksiä asioille sekä 

näkemään laajemmin. Hiljaisuus tuo luottamusta siihen, mitä hän haluaa 

puheessaan kertoa.87 

Hiljaisuudella on monta luonnetta, se voi olla rauhaa ja onnea, mutta myös 

yksinäisyyttä ja surua. Eri ihmisille se voi tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita. 

Ihmissuhteissa hiljaisuus on luottamusta. Yhdessä hiljaa oleminen voi olla 

pyhä kokemus. Se kertoo läsnäolijoille, että jaamme tämän erityisen hetken. 

Tunnelma yhdistää meitä ilman sanojakin. Yhtä hyvin hiljaisuus voi olla vi-

haista mököttämistä tai vaivaannuttavaa kömpelyyttä kun small-talk ei suju.

Arkielämän havainnointi paljastaa, että olemme huonoja kestämään hiljai-

suutta. Monet meistä täyttävät päivänsä äänillä. Kuuntelemme musiikkia ja 

radiota, televisio tai tietokone välittävät kuvaa ja ääntä koko valveillaoloaikam-

me, joskus myös yöllä. Olemme aistiärsykkeiden ympäröimiä. 

Hiljaisuus on sana, joka tuo mieleen haparoivia muistoja hetkistä ja pai-

koista, hajuja, tunteita. Hiljaa oleminen voi olla vaikeaa. Se ei välttämättä tule 

luonnostaan, vaan sitä pitää opetella. Hiljaisuus on hyvin henkilökohtainen 

kokemus. Se on kiireettömyyttä ja hetkessä läsnä olemista. Löytääkseen hiljai-

suuden sille pitää antaa tilaa ja siihen pitää keskittyä, antaa arvoa sekä huoma-

ta, että se on jotain muuta kuin laiskottelua. Aktiivinen läsnä oleva hiljaisuus 

auttaa selkiyttämään asioita. Se voi olla löytöretki omaan itseen tai mihin 

tahansa asiaan, jota sillä hetkellä on tarpeellista käydä läpi. Hiljaisuudesta voi 

löytää myös asioita, joita ei ollut etsimässä. Hiljaisuus on muutakin kuin ään-

ten puuttumista, se voi olla myös elämän yksinkertaisuutta tai askeettisuutta.

87 Laakso 2013, 17.
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7  Suunnittelutyö

Apostolit olivat kalastajia, lukutaidottomia ja tietämättömiä ihmisiä. 
Mutta he ottivat vastaan liekin, joka laskeutui taivaasta. He eivät 
hävenneet omaa tietämättömyyttään vaan uskoivat pyhään henkeen. 
-Paolo Coelho

Suunnitteluprosessi on monen asian summa. Se on innostavaa ja turhaut-

tavaa. Se on yhtä aikaa intuitiota ja tietoisia ratkaisuita. Se on sukeltamista 

inspiraation mereen, jossa erilaiset virrat vievät suunnittelijaa eri suuntiin. 

Maailman alkaa nähdä tietystä näkökulmassa ja kaikkialla alkaa nähdä viittei-

tä sen hetkiseen suunnittelutyöhön. Virikkeiden tulvassa on jotenkin napat-

tava haaviin se, mikä juuri nyt on oleellista ja silti, kun matkamuistot levittää 

pöydälle, on osa mukaan tarttuneesta yllätys myös suunnittelijalle itselleen.

Tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemi kuvaa kirkkotekstiilien suunnittelua näin: 

Liturgisten tekstiilien toteutus vaatii paljon ajattelua ja tietoa. 
Mutta se ei riitä. Kirkossa käsitellään maailman tärkeimpiä asioita, 
syntymää, elämää ja kuolemaa, uskoa, totuutta, armoa ja pyhyyttä. 
Näistä pitäisi saada ripaus tekstiileihin mukaan.   88

88 Aino Kajaniemen kertoo kotisivuillaan Palokan kirkon kirkkotekstiilien suunnittelusta.

7.1 Symboliikka

Meidän aikanamme uskonnollisista symboleista on tullut monille 
meille mykkiä. Jumalanpalvelukset ovat käyneet ontoiksi ja 
jääneet vaille kokemussisältöä – – Symboleilla on vaara muuttua 
kulttuuriseksi rihkamaksi, jolla ei ole muuta kuin historiallista 
mielenkiintoa. Vain todella asiaan vihkiytyneet ymmärtävät niitä.
-Owe Wikström 89 

Ihmiset joutuvat tulkitsemaan valtavat määrät visuaalista sisältöä päi-

vittäin. Puhutaan medialukutaidosta ja sen opettelusta, eikö tämän osana 

ole myös symbolien lukutaito? Olisiko niin, että ihmisten taito vain muuttaa 

muotoaan, ja pitäisikö meidän uudistaa myös uskonnollista symboliikkaa 

vastaamaan tämän päivän ihmisten näkemystä ja ymmärrystä? Tästä kirjoittaa 

myös Pentti Lempiäinen, kun hän maalailee mahdollisuutta uusien kristillis-

ten symbolien syntymiseen. Toisaalta perinteet yhdistävät sukupolvia ja niiden 

tunteminen on tärkeää oman kulttuuri-identiteetin ymmärtämiseksi.90

Toistuvuus 

Kappeli on hiljentymisen, rukouksen ja mietiskelyn paikka. Olen lähtenyt 

muodostamaan tekstiileihin pintoja toiston avulla. Toistuvat symboliset kuviot 

muistuttavat meditaatiota kuvallisessa muodossa. Kun meditoitaessa toiste-

taan yhtä ajatusta, sanaa tai lausetta, olen näissä tekstiileissä toistanut symbo-

lisia kuvioita. 

Hesykasmi on yksinäisyyteen vetäytyneiden erämaaisien opettama rukoi-

lutapa, jossa toistetaan lyhyitä vain muutamien sanojen pituisia ”nuoliruko-

89 Owe Wikström 2004, 30.

90 Lempiäinen 2002, 35.
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Vihreän värin värjäyskokeilua.

uksia”. Tarkoituksena on toistaa samoja sanoja niin kauan, että ne muuttuvat 

lausutuista sanoista osaksi ihmistä itseään ”laskeutuvat sydämeen”.91 Tämä oli 

yksi peruste valitsemalleni kuvioiden käsittelytavalle.

Kuvion toistamiseen liittyvän symboliikan lisäksi ornamentti tuntui oi-

kealta lähtökohdalta sen yleismaailmallisuuden takia ja siksi, että se on eri 

kulttuureita yhdistävä asia. Kampin kappelin toimii ekumeenisena yleiskris-

tillisenä tilana, jossa voivat toimia kaikki kristilliset kirkot. Lisäksi tilaan ovat 

tervetulleita myös muista uskonnoista tulevat ihmiset. Vaikka tekstiilien tausta 

on kristillinen, on hyvä, jos ne voivat puhutella myös ei-kristittyjä kävijöitä.

Matematiikka 

Galileo Galilei kirjoitti vuonna 1622, että ”Filosofia on kirjoitettu suureen 

kirjaan, maailmankaikkeuteen, jota ymmärtääksemme meidän on opittava sen 

kieli ja kirjaimet.” Tämä kieli on Galilein mukaan ”matematiikka ja sen aakko-

sia ovat kolmiot, ympyrät ja muut geometriset muodot. Ilman näitä meidän on 

mahdotonta ymmärtää sanaakaan siitä ja me vaellamme ympäriinsä pimeässä 

labyrintissä.”92 Myös ornamenttien pohjana ovat nämä samat perusmuodot. 

Matematiikka oli läsnä työssäni käytännön ja ajatuksen tasolla. Tarkka työ 

värjäysreseptien laskemisessa, sekä tarkka ajan ottaminen ja lämpötilojen 

nostaminen ja laskeminen on yhteydessä suunnitelmalliseen tapaan, jolla ra-

kensin pinnat. Koko työn ajan olen ollut tekemisessä numeroiden kanssa. Olen 

laskenut kulmia, lämpöasteita, etäisyyksiä, aikaa. Numerot ja niihin uppoutu-

minen ovat myös yksi mietiskelyn muoto. Numerot voi nähdä kylminä totuuk-

sina, mutta ne antavat paljon ajateltavaa ja työkaluina avaavat aivan mahtavan 

tavan ajatella. Numerot ovat logiikkaa, ja jos niihin uppoaa liian syvälle ne voi-

91 Häyrynen & Kotila 2003, 28.

92 Oma suomennos englanninkielisen käännöksen pohjalta Galilei 1957, 237-238.
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Liike violetin kirkkotekstiilisarjan antependiumissa.

vat viedä vaikka hulluuteen.93 Tasapainoilen aiheen käsittelyssä koko ajan älyn 

ja tunteen sekä ymmärryksen ja mysteerin välillä. Haluan välittää tekstiileillä 

ymmärrettävää sanomaa, ymmärtäen samalla, että tärkeää on ihmisen oma 

henkilökohtainen kokemus, joka ei ole koskaan väärä vaikka eroaisi omasta 

tarkoituksestani.

Jo lapsi voi nähdä numeroiden maailman kiinnostavuuden. Kahdeksanvuo-

tias tyttäreni kuvaili matemaattisen ajattelun kiehtovuutta näin:”Kyllä matikka 

on jännittävää, siinä voi tapahtua mitä ihmeellisimpiä asioita.”94

Liike 

Mitä tulee mieleen kun miettii järveä kesäpäivänä, laineiden rytmikästä 

epätasaista liikettä? Tai tuulen kulkua läpi metsikön, lehtien liikettä, joka al-

kaa kauempaa ja vähitellen saavuttaa?

Suunnittelemani kevyet tekstiilit alttarille ovat hiukan ulkona kalusteen 

pinnasta. Ne liikkuvat ilmavirran mukana. Liike tuo eloa pintoihin, saa ne 

hengittämään ja muistuttaa niitä liikkeitä luonnossa, jotka saavat mielemme 

lepäämään. 

Kerroksellisuus 

Psalmissa 139 sanotaan: ”Herra sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. 

Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni.” 

Kerroksellisuus syntyy tekstiileissä päällekkäisistä kankaista ja kankaiden 

taakse syntyvästä varjosta, tuoden tekstiileihin syvyyttä. Kerroksellisuus kuvaa 

ihmisyyttä. Peitettyjä ja paljastettuja asioita, joiden läpi voimme luottaa Juma-

lan näkevän todellisen minämme. 

93 Tätä näkökulmaa valottaa esim. sarjakuvateos ”Logicomix: nerouden ja hulluuden rajalla” (Doksiadis & 

Papadimitriou 2010).

94 Ruusa Rantalainen 2.2.2013.
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7.2 Suunnitteluratkaisut väreittäin

Jokaisella liturgisella värillä on oma sanomansa. Siksi oli tärkeää käsitellä 

kutakin väriä erikseen ja löytää sen sanomaan sopivat symbolit.

Vihreä 

Vihreä väri on ennen kaikkea arjen väri. Arki on tavallista olemista, se on 

uurastusta ja lepoa. Ilman arkea ei olisi juhlaakaan. Jos juhla olisi jokapäiväis-

tä, siitä tulisi arkea. Vihreisiin tekstiileihin valitsemani toistuva kuvio, neliö, 

on arkinen muoto. Ruudullinen pinta on raidallisen jälkeen helpoin kuviopinta 

toteuttaa kutomalla. Siihen ei tarvita kuin erivärisiä lankoja ja niiden käyt-

tämistä vuorotellen. Ruudullisesta pinnasta tulee mieleen ruutupaperi, arki-

nen muistiinpanoväline tai keittiönpyyhe lapsuudesta, turvallinen ja lämmin 

ajatus, mutta myös työntäyteinen hetki astioita kuivatessa. Myös grunge-rok-

kareiden mutkien kautta maanviljelijöiltä omimassa ruutupaidassa on vuosien 

takaista tuttuutta ja tavallisuutta. Käyttämäni ruutusommitelma sitoo vihreän 

tekstiilisarjan myös suomalaiseen tekstiiliperinteeseen. Muoto viestii yhteyttä 

perinteisiin kirkkotekstiileihin ja niiden kutomistekniikoihin. Vanhoissa kilpi-

kangasmalleissa voi nähdä samantapaista kuviointia. Neliö on myös monissa 

uskonnoissa maailman luku, vuodenaikoja on neljä, samoin ilmansuuntia.95

95 Lempiäinen 2002, 407.
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Violetti  

Lähestyin violettia väriä paaston ajan värinä. Moderni paasto ei ole vain it-

sensä ruoskimista, surua ja katumusta, vaan se on ennen kaikkea hiljentymistä 

olennaisen äärelle. Se on turhasta luopumista sen puolesta, että näkisimme 

sen, millä on todella merkitystä. Sellaisena violetin värin sanoma tuntuu lähei-

simmältä ja luonteenomaisimmalta koko kappelin sanomalle. Violetin luonne 

värinä on syvyys, joka ympäröi, ottaa syliinsä ja lohduttaa. 

Violettiin tekstiiliin valitsemani kuvioaihe, ympyrä, symboloi ikuisuutta 

ja Jumalaa sekä täydellisyyttä, mutta myös maailmaa. Violetti tekstiili kuvaa 

luottamusta ja ikuista pysyvää voimaa, joka kannattelee ihmistä ja johon su-

russa ja katumuksessakin voi turvautua ja luottaa. Runsas pinta liittää kuvi-

oinnin osaksi globaalia kuvakulttuuria. Hiljentyminen, rukous ja mietiskely 

ovat läsnä. Kuvio on jatkumo. Se on kynän jatkuva tanssi, liike joka jatkuu. Se 

on kuin japanilaisen hiekkapuutarhan kuvio, jota jatkuu ja tuntuu muuttuvan 

tarkkailun alla. Kuvion seuraaminen voi olla meditaatiota. Kuviopinnasta voi 

löytää ympyröiden lisäksi myös toisiaan sivuavien ympyröiden muodostaman 

ristin. 

Ympyrän merkitys on elämä, elämänpyörä ja jatkuvuus. Elämänpyörä on 

tavallinen kuva-aihe myös Aasian kulttuureissa, erityisesti buddhalaisuudes-

sa.96

96 Lempiäinen 2002, 394.
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Valkoinen 

Valkoinen on ilon, kiitoksen ja puhtauden väri, jota käytetään kirkkovuoden 

suurten juhlien aikana.

Valkoinen väri on puhdas, kirkas ja helposti likaantuva. Siitä tulee mieleen 

morsian hääpäivänä, paperi ennen ensimmäistä viivaa ja suuri juhla pitkine 

valkoisten liinojen peittämine pöytineen. Valkoinen on väri, johon vauva pue-

taan kasteessa ja varttunut nuori konfirmaatiopäivänä. 

Valkoinen on erityisesti suurten juhlien väri. Valitsin valkoisen sarjan kuvi-

oksi kolmion kolmiyhteisen Jumalan vertauskuvana. Värityksenä on käytetty 

valkoisen lisäksi keltaista. Ylöspäin kapeneva tasasivuinen kolmio on vahva 

muoto. Se lepää vankalla pohjalla, eikä kaadu, kun sen painopiste on alhaalla. 

Rakentamisessa kolmiorakennetta käytetään hyväksi sen kestävyyden takia 

esimerkiksi silloissa. Kolmion tärkein merkitys kristinuskossa on Pyhä Kolmi-

naisuus – Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tämä on kristillisen uskon perusta, pysyvä 

ja vankka.
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Punainen 

Punainen väri on Pyhän Hengen ja rakkauden väri. Punainen on vahva 

väri. Kirkas punainen huutaa. Se huutaa iloa, raastavaa rakkautta, mutta myös 

vihaa ja raivoa. Siinä on voimaa ja tunnetta. Se täytyy taltuttaa kuvioilla, jotka 

ohjaavat mieltä oikeaan suuntaan viemättä voimaa ja ylväyttä. Kyllä siihen 

ripaus uhmakkuutta ja reilusti rohkeutta saa kuitenkin jäädä. 

Olen rakentanut punaisten tekstiilien pinnan kahden symbolin, kyyhkyn 

ja sydämen varaan. Kyyhkynen on yleisesti käytetty Pyhän Hengen symboli 

ja sydän on universaalisti tunnistettu rakkauden symboli. Sydän kuvaa usein 

romanttista rakkautta, ystävyyttä ja ihailua. Vaikka se yleensä yhdistetään po-

pulaarikulttuuriin ja maalliseen rakkauteen, sillä on myös historiallisesti paik-

kansa uskonnollisessa kuvastossa.97 Nämä kaksi kuviota muodostavat kuusi-

kulmion sisälle pinnan, jossa katsojan mielenkiinto kiinnittyy toiseen toisen 

jäädessä piiloon. Kauempaa kuvio näyttää kuusiterälehtiseltä kukalta, jonka 

yksityiskohdat paljastuvat vasta lähempää katsottuna. Säännöllisen kuusikul-

mion voi muodostaa kahdesta päällekkäin asetetusta tasasivuisesta kolmiosta. 

Näin muodostunut kuvio on heksagrammi, Daavidin tähti. Sen keskelle muo-

dostuu kuusikulmio. Tähti on tärkeä symboli juutalaisille, mutta myös idän 

uskonnoille, ja sen voi nähdä muslimien pyhissä rakennuksissa. 

97 Mm. Achen 1975, 159; Loe & Edwards 2004, 335.
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Laserleikkaus käynnissä.

8 Käytännön työskentely

Kun otin suunnittelutyön vastaan, en tiennyt kuinka kokonaisvaltainen ja 

monipuolinen suunnittelutyö oli kyseessä. Suunniteltavaksi tulivat itse tekstii-

lit, niiden materiaalit, värit, sisällöt ja muodot sekä antependiumien ripustus. 

Lisäksi piti ratkaista, miten tekstiilit huolletaan ja missä ne säilytetään. 

8.1 Tekniikkana laserleikkaus

Näkymätön säde polttaa hauraaseen kankaaseen kuvioita, se kipinöi 
pinnassa ja saa leikkauspinnan mustumaan noesta. Vähitellen 
kokonaisuus ja rytmi alkaa hahmottua ja tietokoneella piirtämäni 
kuvio alkaa elää. 

Olin päässyt tutustumaan laserleikkaustekniikkaan kansainvälisessä tekstii-

lisuunnittelun opiskelijoiden European Textile trainee -harjoittelijaohjelmassa 

syksyllä 2010, ja sen jälkeen opinnoissani Taideteollisessa korkeakoulussa98. 

Ihastuin sen tarjoamaan mahdollisuuteen käyttää piirrettyä viivaa leikkausjäl-

kenä, käyttää vapaasti piirrettyä viivaa lähtökohtana koneen tarkasti tiedoston 

mukaisesti ohjaamalle leikkausviivalle. Kampin kappeliin suunnittelemissani 

tekstiileissä olen yhdistänyt vapaasti piirrettyjä kuvioita tiukkoihin suoriin 

viivoihin.

98 Nyk. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
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Kuvioaiheiden toimivuuden lisäksi testasin myös erilaisia materiaaleja 

ja koneen säätöjä. Korkeakoulun metallityöpajassa on totuttu kokeilemaan 

erilaisia kangasmateriaaleja ja harjoitusmestari Manne Kuvalla oli varsin hyviä 

lähtöarvoja, joita säätämällä löysimme nopeasti oikeat arvot leikkaamiseen.

Ongelmia aiheutti kankaan keveys. Kun koneen tuuletus oli leikatessa 

päällä, kangas ei tahtonut pysyä paikallaan. Kankaan reunoille asetetut painot 

riittivät pitämään kankaan paikallaan. Leikatessa kankaan keskeltä irronneet 

pienet palaset lensivät paikaltaan ja laskeutuessaan vielä leikkaamattomaan 

kohtaan ne estivät joissakin kohdissa kankaan leikkaantumisen kunnol-

la loppuun. Näissä kohdissa jouduin leikkaamaan viimeiset langat saksilla. 

Leikkausalustana kankaan alla on hunajakennomainen metalliverkko. Kun sen 

päällä oli käsitelty painavampia materiaaleja alusta oli vääntynyt paikoitellen. 

Painavampia materiaaleja käsitellessä alusta oli vääntynyt paikoitellen, mikä 

aiheutti leikkaussäteen kimpoilua. Se taas aiheutti virheitä leikkausviivaan. 

Nämä pienet epätäydellisyydet voi havaita lopullisissa kankaissa, kun niitä 

tarkastelee hyvin läheltä.

Valkoisen värin kohdalla yksi ratkaistava kysymys oli tekniikasta aiheutuva 

silkkikankaan reunan palaminen. Palamisen aiheuttaman tumman reunavii-

van pystyi välttämään leikkaamalla kankaan oikea puoli ylöspäin, jolloin lähes 

kaikki noki jäi alapinnalle. Poistin kankaaseen jäänyttä nokea painelemalla 

leikattua tekstiiliä varovasti kahden paperin välissä, jolloin noki tarttui pape-

reihin, eikä myöhemmin päässyt likaamaan kangasta.

8.2 Materiaalin valinta

Kokeilin leikkaamiseen erilaisia silkkejä, villoja ja tekokuitukankaita. Kan-

kaan valinnassa hankalimmaksi asiaksi muodostui ristiriita leikatun kankaan 

kestävyyden ja värjäytyvyyden välillä. Tekokuitukankaisiin lasersäde sulattaa 

hyvin kestävän reunan, mutta niiden värjääminen käsityömäisin menetelmin 
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on hankalaa. Silkki ja villa taas värjäytyvät hyvin, mutta leikattujen kankaiden 

reunat eivät ole niin kestäviä. Alusta asti oli selvää, että oikea sävy on tekstiilin 

tärkein visuaalinen määre, joten päädyin valitsemaan päämateriaaliksi pape-

rimaisen kolmikerroksisen silkkiorganzan. Antependiumit, jotka eivät ole niin 

suurella rasituksella, leikattiin silkistä. Ohut kangas ei ole tyypillinen valinta 

kirkkotekstiileihin. Minulle sen valitseminen oli selvää sen liikkeen ja läpinä-

kyvyyden sisältämän symboliikan vuoksi.

Stolat ovat kokonaisuudessaan värjättyä silkkikangasta ja niihin on app-

likoitu päälle samat kuvioaiheet kuin antependiumeissa. Stolien kuviot on 

leikattu kestävästä valkoisesta polyesterisatiinista. Näin useammin huoltoa 

tarvitsevat stolat kestävät pesua ja huoltoa.

8.3 Kankaiden värjääminen

Oikeiden värireseptien löytäminen oli aikaa ja kärsivällisyyttä vaativaa 

työtä. Testattuja värireseptejä kertyi yhteensä lähemmäs sata, ennen kuin olin 

tyytyväinen löytämiini väreihin. Lähdin testaamaan värejä sekä värjäämällä 

kattilassa lasipurkeissa että Linitest-värjäyskoneella, johon saa pieniin purk-

keihin värjäytymään kahdeksan väriä kerrallaan. Kokeilin ensin sekä mur-

rettuja, että puhtaita sävyjä. Nopeasti kävi kuitenkin selväksi, että kirkkaat, 

puhtaat sävyt näyttävät kappelitilassa ja saarnipuista alttaria vasten parhailta. 

Eniten päänvaivaa aiheutti valkoinen tekstiili. Olin jo liturgisten värien taus-

toihin tutustuessani päättänyt, että haluan käyttää valkoisessa tekstiilissä 

myös kultaa. Minua varoitettiin vaikeudesta löytää kullansävyä värjäämällä, 

mutta yritin silti. Lukuisista yrityksistä huolimatta sopivaa sävyä ei löytynyt. 

Kellertävää alttaria vasten väri oli joko liian lähellä puun sävyä tai näytti vain 

likaiselta, joten päädyin vaihtamaan sen kirkkaaseen keltaiseen.

Sopivien värien löytymisen jälkeen oli vuorossa värjäystavan löytäminen 

isoille kangaspaloille. Kokeilin värjätä kangasta pyykkikoneessa. Silkki kestikin 
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matonpesukonetta. Erona kattilassa värjäämiseen, kone piti lämpötilan so-

pivana ja lisäksi siinä oli koneen muodon vuoksi helpompi liikutella kankaita 

kuin kattilassa. Koko värjäysprosessin ajan ongelmaksi muodostui veden 

määrän vähyys. Veden määrä kangasta värjätessä lasketaan kankaan painosta 

ja koska valitsemani kangas oli erittäin kevyttä ja ilmavaa, oli vettä värjäysasti-

assa vähän. 

8.4 Stolien ja antependiumien muoto

Tehtävänantoon kuului papin stolan ja diakonin stolan suunnittelu. Kävin 

tutustumassa Päikki Prihan suunnittelemiin Helsingin tuomiokirkon ja kryp-

tan kirkkotekstiileihin sekä Helena Vaarin Paavalinkirkon kirkkotekstiileihin. 

Lisäksi sain arvokkaita neuvoja ohjaajaltani Päikki Prihalta, joka on suunnitel-

lut kirkkotekstiileitä useisiin kirkkoihin. Sain myös Prihalta käyttööni hänen 

suunnittelemiensa stolien mallikappaleita. Tutustuin erilaisiin stolamalleihin 

kirjallisuuden, internetin kuvahaun ja kirkkoparamenttimyyntikatalogienkin 

kuvien kautta. Koska kappeliin ei ollut tulossa käyttöön pääliturgin käyttämiä 

messukasukoita, aloin miettiä melko isoa stolamallia, joka olisi juhlava ja lisäi-

si liturgisen värin näkymistä palveluksissa. Stolan leveydelle ei ole määriteltyä 

mittaa ja eri kirkkokunnissa on käytössä hyvinkin eri levyisiä malleja. Suunnit-

telemani stolat ovat hiukan Suomessa tavanomaisesti käytettyjä leveämpiä99: 

papin stola 11cm ja diakonin stola 10cm. Päädyin myös muotoilemaan niskan 

taakse jäävän selkäosan melko suureksi ottaen mallia erityisesti piispojen 

käyttämien juhlavien kuorikaapujen selkäkilvistä.

Stolissa toistuu antependiumeissa käytetty kuviointi käänteisenä. Yksivä-

risiin stoliin on applikoitu valkoisesta kankaasta leikatut kuviot. Kuviot on 

sommiteltu stolan päihin, jonka lisäksi iso selkäosa mahdollisti kuvioinnin 

myös selkäpuolella. Tällöin seurakunta näkee kuvioaiheet myös papin ollessa 

99 Tauno Sarantola mainitsee stolan leveydeksi 5-10cm (1988b, 22).

konevärjäystä hyvin, mutta tuloksesta ei tullut tasaista, koska kangas rypistyi 

koneessa ja väri tarttui kankaan laskoksiin epätasaisesti. Harkitsin tasossa 

värjäämistä, mutta tässäkin tavassa epäilin värin saamista tasaiseksi. Lisäksi 

kangasta oli niin monta metriä, etten olisi saanut sitä kerralla levitettyä. Lo-

pulta päädyin kokeilemaan kattilavärjäysmenetelmää käyttäen hyväksi vanhaa 
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mahdollisimman tasaiset. Lopulta vertaillessani mahdollisuuksia ja esiteltyäni 

niitä muille tuli valituksi mahdollisimman peittävä malli, jossa vain ala ja ylä-

reunaan jäisi vähän tyhjää tilaa. Kaunis saarnipuinen alttari näkyy toki kuvion 

rei’istä näinkin

Antependiumien kiinnityksenä ovat hopeiset tangot. Jokainen antepen-

diumeista on kiinteästi ommeltu omaan tankoonsa. Alttarissa on kiinnitystä 

varten kaksi reikää ja tangossa puolestaan tapit, joilla tanko kiinnitetään altta-

riin antependiumia vaihdettaessa. 

selin seurakuntaan.

Stolasta käyttäjien kanssa keskustellessa toistuivat erilaiset käyttöongelmat. 

Yhtenä ongelmana nähtiin stolan pukeminen niin että sen molemmat päät 

ovat samalla tasolla. Stola puetaan yleensä siten, että alban vyö tulee stolan 

päälle ja pitää näin stolan paikallaan.  Ongelmana tässä on myös kankaan 

kuluminen alban vyön alta. Ratkaisin nämä molemmat ongelmat sijoittamalla 

stolan vuoripuolelle vyölenkit, joiden läpi alban vyö vedetään. Kun vyölenkit 

ovat samalla korkeudella stolan päät tulevat puettaessa samalle korkeudelle. 

Lisäksi nyt kuluva osa on stolan näkyvän osan sijaan vyölenkki, joka on eril-

lisenä osana helppo vaihtaa tarvittaessa. Tämä oli käytännöllisyyden lisäksi 

esteettisesti miellyttävä ratkaisu, sillä näin stola pysyy yhtenäisenä väripintana 

olalta helmaan saakka, eikä katkea valkoiseen vyöhön. Vyölenkissä on kaksi 

erillistä lenkkiä, jolloin stola käy erikokoisille käyttäjille.

Diakonin stola puetaan laskeutumaan vasemmalta olalta eteen ja taakse 

ja niin että se menee ristiin oikealla kupeella. On tavallista, että diakonilla on 

käytössä suora nauhamainen stola, jota myös pappi voi käyttää eri tavalla pu-

ettuna. Tällöin kiinnitys ristiin voi olla toteutettu hakaneulalla, joka kuluttaa 

kangasta kiinnityskohdasta. Mietin miten voisin ratkaista kiinnityksen parem-

min muun muassa erilaisia nappi- ja nepparikiinnityksiä. Päädyin kuitenkin 

lopulta ompelemaan diakonin stolan kiinteästi ristiin niin, että se pujotetaan 

puettaessa pään yli. Tämä oli lopulta yksinkertaisin ja toimivalta tuntuvin rat-

kaisu. Muotoilin stolan olkapään kohdan niin, että se istuu päälle hyvin. Myös 

diakonilla alban vyö puetaan stolan alle.

Ennen antependiumin muotoa olin suunnitellut toistuvat kuviopinnat 

kuhunkin väriin. Tein erilaisia luonnoksia antependiumin muodosta suhteessa 

alttariin. Aluksi ajatukseni oli, ettei antependium peittäisi koko alttaria vaan 

jättäisi osan siitä näkyviin. Teinkin useita erilaisia luonnoksia, joissa leikit-

telin erilaisilla rikotuilla kankaan reunan muodoilla. Tein kaikista väreistä 

myös pelkistetyn suunnitelman, jonka reunat olivat kuvioaiheiden mukaisesti 



Hyväksytyt suunnitelmat helmikuulta 2012.
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9 Tulokset

Kävin toukokuussa 2014 korjaamassa vihreää antependiumia, jonka yläreu-

na oli kulunut käytössä. Samalla keskustelin henkilökunnan kanssa tekstiilien 

käytöstä ja kävijöiltä saadusta palautteesta. Vihreä sarja on puhuttanut ihmisiä 

eniten. Se on koettu liian arkiseksi ja väri liian räikeäksi. Nämä molemmat 

ovat mielenkiintoisia huomioita, kun miettii tekstiilin suunnitteluproses-

sia. Väritykseen haettiin toisaalta sävyä, joka näyttäisi kauniilta saarnipuun 

kanssa, mutta myös selkeää kirkasta ja puhdasta väriä, joka erottuisi muuten 

puunsävyisessä hämärän oloisessa tilassa. Koin koko ajan värejä etsiessäni 

toimivani räikeyden rajalla. Etsin mahdollisimman kirkasta väriä, joka ei olisi 

kuitenkaan häiritsevä vaan raikas ja erottuva. Arkisuus taas on juuri se sisäl-

tö, jota ruudullisella tekstiilillä on tarkoituskin viestiä. Monikaan ihminen ei 

tiedä, että vihreän värin tärkein sisältö on arki. Heille ei tule mieleen, ettei 

kirkko ole vain suuria juhlia, pääsiäistä, joulua, häitä, ristiäisiä ja hautajaisia 

varten, vaan myös ihmisten arkea. Kirkossa ei aina tarvitse raikua Hoosianna, 

vaan sinne saa tulla myös arjen keskellä pienine iloineen ja suruineen. Kappe-

lin työntekijät kertoivat, että kun sisällöistä keskustelee arkisuutta kritisoineen 

ihmisen kanssa, moni ymmärtää tekstiiliä paremmin. Keskustelu on antoisaa 

ja antaa kappelissa vierailleelle lisää ajateltavaa ja uusia näkökulmia. Se antaa 

myös alkusysäyksen kohtaamiselle työntekijän ja vierailijan välillä. Sain kuulla 

myös että ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita tekstiileistä, esitellään myös nii-

den sarjojen antependiumit, jotka eivät sillä hetkellä ole käytössä.

Kolmen ensimmäisinä valmistuneen sarjan, punainen, violetti ja vihreä, 

tekstiilit ovat olleet paljon käytössä. Luovuttaessani tekstiilit käyttöön luulin, 

että ne ovat käytössä vain juhlapäivinä. Tämä oli ajatus tekstiilien käytöstä 

suunnitteluvaiheessa. Aluksi tekstiilien käytössä oli ollut ongelmia. Kun kap-

peli oli juuri avattu, siellä vieraili todella paljon ihmisiä. Yhdeksi ongelmaksi 

muodostui kävijöiden halu koskettaa tekstiilejä. Tällöin kankaaseen tarttuu 

rasvaa ja muuta likaa ihmisten sormista, mikä kuluttaa kangasta ja lyhentää 

tekstiilien käyttöikää. Toinen ongelma oli alttarikaiteen puuttuminen. Koska 

kävijät pääsevät liikkumaan tilassa aivan alttarin viereen, erityisesti vilkkai-

na aikoina antependium saattoi takertua kiinni liian lähelle tulleen ihmisen 

vaatteisiin ja olla näin vaarassa repeytyä. Kun vierailijamäärä kappelissa on 

tasaantunut, ovat antependiumit olleet koko ajan käytössä.

Punaisen antependiumin kuvio näyttäytyy kävijöille kukkana. Kampin 

kappelin pappi Nanna Helaakoski kertoi, että kun hän kertoo tekstiilistä ihmi-

sille ja nämä huomaavat siinä myös linnun ja sydämen se herättää ihastusta. 

Itselleni symboleista sydän oli vaikein valita. Toisaalta se tuntui heti oikealta, 

mutta yhtä aikaa arastelin sen käyttöä. Aihe tuntui liian arkiselta ja lapsellisel-

ta kirkkotekstiiliin. Osana kuviota se tuntui kuitenkin vaistomaisesti oikealta. 

Sain varmistusta vaistolleni kirkkoarkkitehtuurista. Suunnitellessani tekstiile-

jä vierailin useissa kirkoissa ja huomasin, että sydäntä on käytetty kirkon sei-

nien koristemaalauksissa ja ikkunaornamenteissa mm. Helsingissä Uspenskin 

katedraalissa ja Pariisissa Saint-Séverin kirkossa. Nämä havainnot vahvistivat 

päätöstäni.

Palautteen perusteella violetti antependium on hyvin pidetty. Se onkin 

pitsimäisyydessään kaunis ja puhutteleva. Itse näen siinä ongelmaksi kankaan 

vähäisen määrän. Kuviointi on niin kapeaa, että yhtenäistä väriä on todella 

vähän ja väri jää huomaamattomaksi tilassa. Itse kuvio tulee kyllä kauniisti 

esille, mutta väri lähes häviää.



Papin stola neljässä liturgisessa värissä.



Antependiumit käytössä





Stolien yksityiskohtia.

Diakonin stola.
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Vihreä kirkkotekstiilisarja kokonaisuudessaan.

10 Yhteenveto

Tämän työn tekeminen oli uuteen heittäytymistä. En ollut aikaisemmin teh-

nyt kirkkotekstiilejä, joten alkuun pääseminen vaati työtä ja uuden opiskelua. 

Kohteena Kampin kappeli oli erittäin mielenkiintoinen ja uutena tilana sinne 

sai ehdottaa uudennäköistä tekstiilisuunnittelua. Koko prosessin ajan palaute 

tilaajalta ja arkkitehdiltä oli erittäin rohkaisevaa ja koin, että sain vapaat kädet 

toteuttaa visiotani, tietysti käyttötarkoituksen rajoissa. 

Oli hienoa työskennellä itsenäisesti oman työn parissa, mutta samalla 

osana ryhmää. Ulla Karsikas kirjoittaa pro gradu -tutkielmassaan estetiikan ja 

teologian tasapainosta kirkkotekstiileissä. Jos toinen dominoi toista, jää jotain 

oleellista saavuttamatta. Jos estetikka ottaa ylivallan, on kirkkotekstiili kuin 

mikä tahansa maallinen teos. Jos taas teologia dominoi, tulee tekstiileistä us-

kon kuvaston jäljittelyä.100 Vaikka seurakuntayhtymän edustajien näkökulma 

ei ollut itsestäänselvästi vain teologinen, koin, että tilaaja ja arkkitehti edusti-

vat kahta erilaista näkökulmaa kirkkotekstiileihin ja siitä oli hyötyä työlleni.

Karsikas kirjoittaa myös tilaustyön ongelmista. Hän käsittelee erityisesti 

kirkkotekstiilien tekijän ja tilaajan suhdetta, mutta tämä on varmasti yleistet-

tävissä myös laajemmin tilaustöihin. Jos tilaaja määrää tarkasti työn aiheen, 

suunnittelun ja toteuttamisen voi tekstiileistä tulla pahimmillaan kitsiä ja 

100 Karsikas 2010, 74. 
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uskonnollista kuvitusta.101 Tässä suhteessa koin olevani onnekas. Työskentelin 

ihmisten kanssa, jotka luottivat taitoihini. Tärkein lähtökohta oli rakennus 

itse ja liturgisten tekstiilien konteksti. Esittelin jokaisessa suunnitteluvaihees-

sa useampia ratkaisuja, joiden kaikkien takana pystyin seisomaan. Palaute ei 

missään vaiheessa ollut määräävää vaan keskustelevaa.

Haastattelut antoivat hyvän lähtökohdan suunnittelulle. Niiden avulla löy-

sin symboleita, joilla oli ihmisten mielissä yhteys kristillisyyteen. Jälkikäteen 

ajatellen haastateltuja olisi voinut olla myös enemmän kuin kolme, kattavam-

pien tulosten saavuttamiseksi. Toisaalta haastattelut toimivat jo nytkin hyvänä 

suunnannäyttäjänä ja tarkoitus olikin, että ne toimisivat ajatusten herättäjänä 

pikemmin kuin määrällisenä todisteena suunnitteluratkaisuiden oikeellisuu-

desta.

Listasin käytännöllisyyden yhdeksi suunnittelun päämääräksi alusta al-

kaen. Tässä kohden en täysin täyttänyt asettamiani tavoitteita. Stolat saivat 

kiitosta muotoiluratkaisuista ja käytännöllisyydestä. Antependiumit taas ovat 

käytössä helposti kuluvia. Olen käynyt useamman kerran korjaamassa vihreää 

kangasta sekä kerran violettia. Ongelmana on kevyen kankaan tarttuminen 

herkästi ohikulkevien ihmisten vaatteisiin ja kuvion leikkauspinnassa olevat 

langanpäät suorastaan takertuvat kiinni. Joka kerran kun näin käy on tekstiili 

vaarassa repeytyä. Erityisesti violetti antependium on vaarassa, sillä sen ku-

viosta johtuen yhtenäiset kangassuikaleet ovat hyvin ohuita. Toinen ongelma 

antependiumeissa on ollut niiden venyminen pystysuunnassa. En ottanut tätä 

tarpeeksi huomioon kankaan kokoa suunnitellessa. Nyt osa antependiumeista 

osuu lattiaan.

Tutkimuksellisessa osuudessa luovuin värien yleisten merkitysten ja niiden 

psykologisten vaikutusten tutkimisesta. Värien kristilliset merkitykset muo-

dostuivat yleisiä tärkeämmiksi ja täsmälliset sävyt tekstiileihin määräytyivät 

tilan visuaalisuuden perusteella.

101 Karsikas 2010, 73.

11 Lopuksi 

Olen nyt aloittanut matkani kirkkotekstiilien maailmaan ja koen, että ovi 

on sinne suuntaan auki. Tietämykseni on karttunut ja seuraavaa kirkkotekstii-

lisarjaa olisi helpompaa ryhtyä tekemään. Kirkkotekstiilien suunnitteleminen 

on erityinen suunnittelutehtävä, jossa täytyy käytettävyyden ja esteettisyyden 

lisäksi ottaa huomioon myös kristillinen sanoma. 

Haastatteluissa ja matkan varrella seurakunnan työntekijöiden kanssa käy-

mistäni keskusteluista nousi mielenkiintoisia teemoja kirkkotekstiilien arvos-

tuksesta ja asemasta sekä siitä, huomioivatko ihmiset niitä yleensä kirkoissa ja 

kappeleissa käydessään. 

Kiitos!
Päikki Priha korvaamattomista neuvoista kirkkotekstiilien, niin 
käytännön tekemisen kuin sisällönkin,  suhteen
Raija Malka kuuntelemisesta ja taiteellisesta ohjaamisesta
Kampin Kappelin väki
Reetta Myllymäki ompeluun liittyvistä neuvoista
Metallipajan studiomestarit
Katrin Koit kannustuksesta ja kuvausavusta
Aapo Rantalainen kaikesta
Heini Uimonen ja Annastiina Kettunen tekstin lukemisesta
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