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VIIVA – Raahen kirkon uudet kirkkotekstiilit 
18.3.2012 Marjaana Kojo‐Eskola 
 
 
HYVÄT JUHLAVIERAAT 
 
Kirkkotekstiilien  alkuperä  on  raamatussa  jo  vanhassa  testamentissa.  Jumala  antoi  Moosekselle  ohjeita  siitä 

millainen  temppeli  israelilaisten  tulisi  rakentaa  jumalanpalvelusmenoja  varten.  Siihen  aikaan  kansa  vaelsi  omaa 
vaellustaan  ja  temppeliteltan piti olla siirrettävä  ja mukana kuljetettava. Siinä  tapauksessa  telttamallinen  temppeli 
on käyttökelpoinen. Teltan kangasseinät voitiin irrottaa, taittaa kokoon ja kuljettaa matkalla mukana. Temppeliteltan 
varustukseen  kuului  myös  pappien  jumalanpalveluspuvut,  lamput  ja  tärkeimpänä  kannettava  liitonarkku,  jonka 
sisällä  säilytettiin  ja  kuljetettiin  10  käskyn  laintauluja,  jotka  Jumala  oli  antanut  liiton merkiksi  hänen  ja  ihmisten 
välille.  Pyhäkkötelttaa  valmistettiin  ensimmäistä  kertaa  ja  Jumala  itse  antoi  tarkat  ohjeet.  Hän  sanoi  :”  Niiden 
käsityöläisten,  joilla  on  taitoa  ja  ymmärrystä,  tulee  valmistaa  kaikki  mitä  Herra  on  käskenyt  tehdä:  telttamaja 
kankaineen,  teltan peitteet, hakaset,  seinälaudat, poikkipuut, pylväät  jne.”   Mooses valitsi käsityöläiset  ja  sanoi  :” 
Herra on täyttänyt heidät viisaudella, niin että he osaavat tehdä kaikkia kultasepän ja puusepän töitä, kutoa kankaita 
villalangoista  ja  hienoista  pellavalangoista,  kirjoa  niitä  ja  tehdä muitakin  kankurintöitä.”  Sieltä  on  lähtöisin  tämä 
temppelien rakentamisperinne. Satojen ja tuhansien vuosien aikana  liitto Jumalan ja  ihmisten välillä on uusiutunut, 
ihmisten määrä maapallolla on kasvanut, elämä on asettunut kyliin ja kaupunkeihin. Samalla temppelien ja kirkkojen 
rakentaminen on muuttunut. Temppelin rakentamisen perinne alkaa kovin kaukaa, mutta temppelin käyttötarkoitus 
on  sama; me  rakennamme  ja  korjaamme  kirkkoa,  joka on  erotettu  eli  pyhitetty  Jumalan  ja  ihmisen  kohtaamista 
varten. Meidän  ei  tarvitse  kuljettaa  temppelitelttaa mukanamme  vaan  olemme  rakentaneet  paikoillaan  pysyvän 
kirkon  jumalanpalveluselämää varten. Mutta alkuperäisten ohjeiden  ja tavan mukaan vieläkin haluamme valmistaa 
rakennuksen sekä siellä käytettävät tavarat taidokkaasti ja kauniisti, hyvistä materiaaleista.   

‐ 
Raahen  kirkon  alkuvaiheista  on  säilynyt  valokuvia,  joissa  on  kuvattuna  todennäköisesti  kirkon  ensimmäiset 

kirkkotekstiilit. Siihen aikaan 100 vuotta sitten, käytössä oli mustat ja valkoiset kirjaliinat ja alttarivaatteet. Kuviointi 
oli tehty kirjomalla yksiväriselle kankaalle ja kirjonta oli melko runsasta ajan tyylin mukaisesti.  1900‐luvun puolivälin 
jälkeen kirkkotekstiilien suunnittelussa on yleistynyt se käytäntö, että tekstiilit valmistetaan sarjoina. Yhteen sarjaan 
kuuluvat alttarivaate, kirjaliinat, pappien stolat sekä ehtoollisen vietossa käytettävät kalkkiliina, bursa, korporaaliliina 
ja ehtoollista  jakavan papin kasukka.   Sarjan osat suunnitellaan yhtä aikaa,  jolloin sarjalle tulee yhtenäinen  ilme  ja 
vertauskuvallinen  sisältö.  Sisällön  lähtökohtana  on  kullekin  kirkkovuoden  sunnuntaille  kuuluva  aihe  ja 
raamatuntekstit. Niinä päivinä, kun päivän aiheena on  ilo, riemu  ja kiitos tai kirkossa on suuri  juhla, kuten tänään, 
käytetään  valkoisia  tekstiileitä.  Kun  raamatun  tekstit  kertovat  Pyhästä  Hengestä,  evankeliumin  julistamisesta  tai 
uskosta, käytetään punaisia kirkkotekstiilejä. Vihreät tekstiilit kuvastavat elämää, kasvua, arkista työtä ja kilvoitusta. 
Violetit  tekstiilit ovat käytössä silloin, kun puhutaan parannuksesta, odotuksesta  ja katumuksesta. Mustat  tekstiilit 
ovat käytössä vain suuren surun aikana pitkästäperjantaista pääsiäisyöhön, jolloin Jeesus oli haudassaan. Mutta taas 
pääsiäisaamuna, riemun päivänä kirkko puetaan ilon ja kiitoksen väreihin eli valkoiseen. Näin jo pelkästään tekstiilien 
väreillä pyritään  kuvastamaan  ja  tukemaan päivän puheenaihetta. Perinteisesti  värisymboliikan  lisäksi  tekstiilit on 
kuvioitu aiheeseen liittyvillä tunnuskuvioilla.   

Tekstiilien suunnitteluvaiheen aikana suunnittelija siis perehtyy raamatun teksteihin, kirkon tekstiiliperinteeseen, 
kirkkotilan rakennustyyliin  ja väritykseen. Siltä pohjalta syntyy ajatuksia  ja ehdotuksia uusien tekstiilien kuviointiin. 
Suunnittelija huomioi tietysti myös tekstiilien käyttötarkoituksen. Kirkkotekstiilit ovat visuaalisen ulkonäkönsä lisäksi 
myös käyttötekstiilejä. Nämä kaikki ajatukset sovitetaan yhteen  tekstiiliteknisten toteutusmahdollisuuksien kanssa. 
Uuden  tekstiilisarjan  suunnittelija  valmistaa  nykyaikaisen  teoksen,  mutta  sen  täytyy  sopia  yhteen  esim.  tässä 
tapauksessa 100 vuotta sitten valmistetun rakennuksen kanssa. 

‐ 
Näiden  uusien,  juuri  käyttöönotettujen  tekstiilien  suunnittelutyö  alkoi  jo  kesällä  2009.  Kirkon 

korjaussuunnitelman yhteydessä seurakunta päätti uusia myös kaikki kirkkotekstiilit. Tämä olikin perusteltua myös 
siitä  syystä,  että  alttari  oli  päätetty  muuttaa  keskeisalttariksi  eikä  entisiä  alttarivaatteita  voitu  enää  käyttää.  
Tekstiilien uusiminen mahdollisti myös  sen, että kullekin värisarjalle  tulisi yhtenäinen  ilme  ja paramenttien osalta 
alttaritilasta tulisi harmoninen kokonaisuus. 

Seurakunta järjesti suunnittelukilpailun, joka toteutettiin kutsukilpailuna.   Tehtävänä oli suunnitella 4 värisarjaa 
eli  valkoinen,  vihreä,  punainen  ja  violetti. Osallistuin  kilpailuun  nimimerkillä  Viiva. Otsikko  Viiva  johtui  siitä,  että 
halusin ilmaista kuvasymboleita eriluonteisilla viivoilla. Luonnospiirroksissa valkoisen sarjan pääaiheeksi tuli Valo eli 
valkoisessa alttarivaatteessa on valoa kuvaava loiva aaltoviiva. Vihreän alttarivaatteen aihe on Elävä Vesi ja meri eli 
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siinä on vettä kuvaava pyöreä  ja  taipuisa viiva. Punaisen alttarivaatteen aihe on Pyhää Henkeä kuvaava  tuli, 
joten  siinä  on  tulta  kuvaava  liehuva  liekkiviiva  ja  violetissa  antependiumissa  on  kärsimystä  kuvaava  piikikäs 
orjantappuraviiva.  

Olen  valmistanut  tekstiilit  käsityönä.  Käsin  kudottujen  kankaiden  pinnalle  on  villalangoilla  ommeltu 
kirjontakuviot. 

‐ 
Nyt kerron tarkemmin valkoisen tekstiilisarjan kuvioiden merkityksistä 
Alttarivaatteessa on suuri T‐risti  . Monet pitävät T‐ristiä kristillisen ristin perusmuotona. Arvellaan, että Jeesus 

olisi naulittu tämän muotoiselle ristille, johon poikkipuun yläpuolelle olisi kiinnitetty vain hänen tuomionsa peruste, 
että  hän  sanoi  olevansa  ”juutalaisten  kuningas”.  Koko  antependiumin  alalle  ulottuva  risti  kuvaa  Jeesuksen 
ristinkuoleman  kaikenkattavaa  sovitusta.  Alttari  on  Jumalan  pöytä  ja  kohtauspaikka,  jossa  seurakunnalle  jaetaan 
Jumalan ateriaa ehtoollista. Siksi alttarivaatteeseen sopivat Jumalaa ja Jeesusta kuvaavat kuvat ja tunnukset. Alttari 
on kirkkotilan tärkein osa ja sitä korostetaan antependiumin värikylläisyydellä ja runsaalla kuvioinnilla. 

Valkoisessa alttarivaatteessa T‐ristin alalla on keltainen viivakuvio, joka kuvaa valoa ja Jeesusta maailman valona. 
Hän on seurakunnan aurinko, joka nousi kuolleista pääsiäisaamuna ja voitti kuoleman.  Johannes kertoi Jeesuksesta 
evankeliumissaan näin: TODELLINEN VALO, JOKA VALAISEE JOKAISEN IHMISEN, ON TULOSSA MAAILMAAN.    Jeesus 
sanoi  itsestään: MINÄ OLEN MAAILMAN VALO. SE,  JOKA MINUA SEURAA, EI KULJE PIMEÄSSÄ, VAAN HÄNELLÄ ON 
ELÄMÄN VALO. Johannes 8:12 

 Valkoisessa alttarivaatteessa suuren ja valoisan T‐ristin keskellä on Jumalan Pyhän Kolminaisuuden vertauskuva, 
joka on  kuin  kolme  yhteen piirrettyä  soikiota. Kuvio  ilmaisee  sen, ettei  kolminaisuudessa ole  ”yksikään persoona 
ollut ennen eikä  jälkeen  toistaan, eikä yksikään ole  toistaan suurempi eikä vähempi”. Tässä kuviossa viivalla ei ole 
alkua eikä loppua, se on yhtenäinen ja ikuisesti jatkuva, joten se kuvastaa myös Jumalan ikuisuutta.  

‐ 
Kaikissa  kirjaliinoissa  on  aiheena  kylväjävertaus.  Liinoissa  on  kuvattuna  taivas,  horisonttiviiva  ja  pelto,  joille 

kylväjä  kylvää. Vertauksen mukaan  siemen  on  Jumalan  sana  ja  pelto  kuvaa  erilaisia  sanan  kuulijoita. Valkoisessa 
sarjassa  kuvataan  peltoon  kylvetyt  siemenet,  punaisessa  sarjassa  pellolle  on  kuvattu  taimelle  varttunut  kasvi, 
violetissa  sarjassa  taimia  tukahduttavat  ohdakkeet  ja  vihreässä  sarjassa  kuvataan  hyvään  kasvuun  ehtineet  ja 
hedelmää tuottavat kasvit.  

‐ 
Kalkkiliinalla  suojataan  ehtoollisviini  ja  leipä.  Kalkkiliinan  keskiössä on  ristikuvio,  joka  asettuu  ehtoollismaljan 

päälle. Jeesuksen tunnuskuva risti kuvaa sitä, että ristinkuolemassaan Jeesus antoi  itsensä, ruumiinsa  ja verensä,  ja 
siten  sovitti  ihmisen  Jumalan  kanssa.  Ympyrä  kuvaa maailmaa  ja  sitä,  että  ilosanoma  Kristuksesta  kuuluu  koko 
maailmalle. Samalla ympyrä on myös ikuisuuden vertauskuva eli sanoma Jeesuksesta ja  rististä on ikuinen. 

‐ 
Bursaa  ei  ole  aikaisemmin  käytetty  Raahen  kirkossa,  mutta  nyt  se  on  haluttu  ottaa  käyttöön.  Bursa  on 

kangaspäällinen kovakantinen kansio, jossa säilytetään kokoon taitettua valkoista liinaa,  korporaaliliinaa. 
Bursa  on  vertauskuva  vanhan  liiton  liitonarkusta,  jossa  säilytettiin  Jumalan  antamat  lain  taulut.  Ehtoollisen 

vieton alussa liina otetaan kansiosta ja asetetaan alttaripöydälle. Ehtoollisen asettamisen ajaksi uuden liiton välineet 
viini ja leipä katetaan korporaaliliinan päälle eli uuden liiton välineet katetaan vanhan liiton päälle. Ehtoollisen ajaksi 
bursakansio asetetaan seisomaan alttaripöydälle, josta se näkyy seurakunnalle 

Valkoisen  bursan  kannessa  oleva  teksti  ”Minä  olen”  viittaa  Jumalan  antamaan  kymmeneen  käskyyn,  jotka 
alkavat näillä sanoilla.  ”Minä olen” viittaa myös Jumalan ja Mooseksen keskusteluun, jossa Mooses kysyi Jumalalta, 
että mitä hän vastaa, kun israelilaiset kysyvät heidän isiensä Jumalan nimeä. Jumala vastasi Moosekselle: ”Minä olen 
se  joka  olen.”  Hän  sanoi  vielä:  ”  Näin  sinun  tulee  sanoa  israelilaiselle:  ’Minä‐olen    on  lähettänyt minut  teidän 
luoksenne.’” 2 Moos. 3:13,14  

‐ 
Ehtoollisjumalanpalvelusta  toimittava  liturgi  pukeutuu  kasukkaan.  Ehtoollista  jaetaan  seurakunnalle  edelleen 

niin  kuin  Jeesus  jakoi  viiniä  ja  leipää  viimeisellä  ehtoollisella, mutta  pappi  toimii  jakajana  eli  Jeesuksen  sijaisena. 
Pappi pukee päällensä kasukan,  jonka  selkäpuolella on  Jeesuksen  tunnuskuva  risti. Samalla hän peittää  itsensä  ja 
kätkeytyy Kristuksen anteeksiantamukseen kuin ristin alle. Kasukan tulisi peittää ihminen mahdollisimman kokonaan 
niin, että ensisijaisesti Kristuksen tunnukset näkyisivät seurakunnalle ja palvelutehtävää suorittava ihminen peittyisi.  

Kaikissa  värisarjoissa  kasukan  selässä  on  Kristuksen  tunnus  eli  risti.  Tasasakarainen  risti  on  ympyröity, mikä 
ilmaisee sitä, että sanoma Kristuksen rististä ja sovituksesta kuuluu koko maailmalle ja on ikuinen.  

Valkoisen  kasukan  etupuolella on palmunoksa,  joka on  voiton  ja  iankaikkisen  elämän  symboli.  Se muistuttaa 
pääsiäisajan  juhlasta  ja  Jeesuksen  ratsastuksesta  Jerusalemiin,  jolloin  ihmisiä oli paljon  ja he  levittivät vaatteitaan 
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tielle,  toiset katkoivat puista oksia  ja  levittivät  tielle niitä. Palmunoksaa on käytetty myös kirkon saarnatuolin 
kuvioinnissa, mikä liittää kirkkotilan ja valkoisen tekstiilisarjan toisiinsa.  

‐ 
Stola  itsessään  on  papin  virkamerkki  ja  vertauskuva  siitä,  että  pappi  on  Jeesuksen  Kristuksen  palvelija  ja 

sitoutunut  ”kantamaan  Kristuksen  iestä”.  Stola  asetetaan  papin  hartioille,  joilla  iestä  kuvainnollisesti  kannetaan. 
Silloin papin niskaan asettuu  Jeesuksen  ristitunnus,  joka kertoo kenen  tehtäviin pappi on sitoutunut. Ympyräristin 
lisäksi stolaan on kirjottu valoa kuvaavaa viivaa, joka asettuu etupuolelle. 

Diakonien  stola  puetaan  viistosti  diakonin  vasemmalta  olkapäältä  oikealle  kupeelle.  Ympyräristi  asettuu 
etupuolelle diakonin sydämen kohdalle. 

‐ 
Tänään on siunattu käyttöön myös vihreä värisarja. Sen pääaiheena on Vesi. Sille oli useita perusteita. 

Ensinnäkin vihreä väri on elämän , kasvun ja arkisen työn ja kilvoittelun väri. Raahe on kaupunki meren rannalla. 
Raahessa on eletty, kasvettu ja tehty työtä aina meren äärellä ja merellä. Toinen peruste on tämä kirkon alttaritaulu, 
johon antependium liittyy aiheeltaan sekä väritykseltään. Kankaiden vihreä sävy on sama kuin taulun vihreä meri.  

Vesiaiheelle painava peruste on vielä se, että Jeesus itse sanoi olevansa Elävä Vesi. Raamattu kertoo että JUHLAN 
SUURENA  PÄÄTÖSPÄIVÄNÄ  JEESUS  NOUSI  PUHUMAAN  JA  HUUSI  KOVALLA  ÄÄNELLÄ:  JOS  JONKUN  ON  JANO, 
TULKOON MINUN  LUOKSENI  JA  JUOKOON  !JOKA USKOO MINUUN, HÄNEN  SISIMMÄSTÄÄN KUMPUAVAT ELÄVÄN 
VEDEN VIRRAT, NIIN KUIN KIRJOITUKSISSA SANOTAAN. TÄLLÄ JEESUS TARKOITTI HENKEÄ, JONKA HÄNEEN USKOVAT 
TULISIVAT SAAMAAN. Johannes 7:37‐39 

Meren aaltojen rinnalle aiheeseen sopiva risti on ankkuriristi, jonka sakaroiden päät ovat taipuneet kuin 
ankkurissa. Tämä kertoo siitä, että Jeesuksen risti ja usko on kristitylle luja ankkuri, joka on heitetty iankaikkiseen 
elämään. Jeesuksen sovitustyö toimii meille ankkurina ja jos sen ankkurin narusta pidämme kiinni  niin pääsemme 
perille iankaikkiseen elämään. 

‐ 
Myös Kasukan etupuolen kuvio jatkaa meriteemaa. Siinä on kuvattuna laiva, jonka mastona on risti. Se on 

kirkollisissa symboleissa kutsuttu Seurakuntalaivaksi. Seurakunta on kuin laiva myrskyävällä merellä ja Kristus ohjaa 
laivaa. 

 
‐‐ 
 
Tämä kirkkotekstiilien suunnittelu ja valmistus on yksittäiselle käsityöläiselle pitkä projekti ja hyvä työtilaisuus. 

Olen kiitollinen, että olen saanut olla tässä urakassa mukana. Ja erityisen hyvillä mielin olen siitä, että seurakunnan 
päättäjät halusivat antaa tämän työtilaisuuden oman kaupungin käsityöläiselle. 

 
‐‐ 
 

Lopuksi luen psalmijakeen, joka sopii  koko tehtävän tunnusjakeeksi. 
 
 
SINUN VALTAISTUIMESI ON LUJA, 
SE ON OLLUT LUJA HALKI AIKOJEN. 
SINÄ OLET OLLUT IÄTI. 
VIRRAT PAUHAAVAT, HERRA, 
VIRRAT PAUHAAVAT KOHISTEN, 
VIRRAT PAUHAAVAT JA JYLISEVÄT. 
MAHTAVA ON MEREN AALLOKKO, 
MAHTAVAMPI VAAHTOPÄINEN MYRSKY, 
MAHTAVIN ON KORKEUDEN HERRA! 
SINUN SÄÄDÖKSESI, HERRA, 
OVAT LUJAT JA VARMAT, 
PYHÄNÄ HOHTAA SINUN TEMPPELISI 
AJASTA AIKAAN.Psalmi 93: 2‐5 


