
Valitus kirkkoherrasta 

 

Valittaja on pyytänyt tuomiokapitulia tutkimaan kirkkoherran toimittamaa jumalanpalvelusta, jossa 

ristikulkueessa oli sambakarnevaaliasusteissa tanssivia naispuolisia henkilöitä. Valittajan kysymys 

on, sopivatko tällaiset asut hartauden harjoitukseen ja onko kirkkoherra toiminut vastoin 

pappislupaustaan käyttäytymällä sopimattomasti salliessaan vähäpukeisten naisten tanssia 

ristikulkueessa sekä kirkkoon tullessa että myös pois lähdettäessä. 

 

Tuomiokapituli pitää hyvänä, että jumalanpalvelusten ja messujen sisällöistä ja toteutustavoista 

käydään keskustelua. Ihmisten toiveet ja tarpeet ovat erilaisia. On paljon niitä, joille jumalanpalvelus 

perinteisessä muodossaan on tuttu ja rakas. Toisaalta yhtä lailla on niitä, jotka ovat messuperinteestä 

vieraantuneet.  

 

Ensimmäinen adventtisunnuntai tuttuine Hoosianna-virsineen on messu, johon kohdistuu paljon 

odotuksia. Kysymys on yhdestä suosituimmista kirkkopyhistä. Sen vuoksi se tarjoaa myös tavallista 

paremmat mahdollisuudet tavoittaa monenlaisia ihmisiä, tässä tapauksessa sekä paikalla kirkossa että 

myöskin YLE 1:n televisioidun lähetyksen kautta.  

 

Seurakunta on halunnut ensimmäisen adventin messun uudenlaisella ja poikkeuksellisella 

toteutuksella puhutella erityisesti sellaisia ihmisiä, jotka eivät koe perinteistä jumalanpalvelusta 

omakseen. Toteutuksessa on haluttu ilmentää sitä iloa, jonka Kristuksen, Vapahtajan, syntyminen tuo 

maailmaan. Karnevaaliperinne on osa maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon paastonaikaa edeltävää 

perinnettä esimerkiksi Etelä-Amerikassa.  

 

Sambasovituksen ja -kulkueen käyttö on saanut runsaasti palautetta, sekä kiittävää että moittivaa. 

Seurakunnalla on joka tapauksessa ollut vilpitön halu tavoittaa ja puhutella monenlaisia ihmisiä ja 

myös perinteistä poikkeavin keinoin julistaa evankeliumin sanomaa. 

 

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:n mukaan kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun 

mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien 

sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen 

sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa 

kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan 

kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. 

 

Tuomiokapituli toteaa, että kirkon tehtävänä on noudattaa Jeesuksen lähetyskäskyä niin maailmalla 

kuin kotimaassa. Kirkossa on näin ollen jatkuvasti pohdittava, miten erilaisia ihmisiä olisi mahdollista 

tavoittaa ja puhutella. Tämä vaatii rohkeutta tehdä uusia avauksia ja asettaa itsensä myös alttiiksi 

kritiikille. Tuomiokapituli katsoo, ettei kirkkoherra ole laiminlyönyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 

§:n mukaisia kirkkoherran tehtäviä eikä toiminut vastoin pappislupaustaan. Valitus ei näin ollen anna 

aihetta toimenpiteisiin. 


