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Laajasalo totesi, että anteek-
si-sanaan liittyy kolme vai-
keutta: on vaikea pyytää an-
teeksi, antaa anteeksi ja uskoa 
saaneensa anteeksi. Aikuisten 
elämässä uusia sivuja harvoin 
löytyy. Edelliset sutut näkyvät 
ja kuultavat läpi.

– Kristinuskon ihmeellisim-
piä ajatuksia on mahdollisuus 
aloittaa alusta.

Anteeksianto on tämänkin 
hiippakunnan ainoa tuki ja 
turva, Laajasalo jatkoi.

– Anteeksianto on annettu 
seurakunnalle pitämään jouk-
ko yhtenä. Ihmiset riitelevät, 
ihmiset jakautuvat, ihmiset 
kantavat kaunaa, tässä olemme 
hyviä. Anteeksianto on annet-
tu siksi, että pystyisimme sil-
ti menemään yhtenä joukkona 
eteenpäin.

Laajasalo kysyi, voisiko re-
formaation lahja satavuotiaal-
le Suomelle olla anteeksianto 
kaiken vastakkainasettelun ja 
pahantahtoisuuden keskellä.

Uskontunnustuksen jälkeen 
Laajasalo antoi piispan lu-
paukset. Raamatuntekstejä 
lukivat lupausten väleissä eri 
kielillä Suomen evankelis-lu-
terilaisen kirkon piispat Björn 

Vikström ja Tapio Luoma se-
kä piispat Eva Brunne Ruot-
sista, Veikko Munyika Nami-
biasta, Tiit Salumäe Virosta, 
Atle Sommerfeldt Norjasta, 
David Walker Englannista ja 
Elof Westergaard Tanskasta 
sekä Helsingin tuomiorovasti 
Matti Poutiainen.

Lupausten päätteeksi arkki-
piispa Mäkinen vihki Laajasa-
lon piispan virkaan.

Sitten piispat Matti Repo 
ja yhdysvaltalaispiispa Guy 
Erwin auttoivat Laajasalon yl-
le piispan kaavun. Arkkipiispa 
Mäkinen asetti hänen kaulaan-
sa ristin, päähänsä hiipan ja 
antoi hänen käteensä sauvan.

Ensimmäistä kertaa Laaja-
salon yllä nähdyt tummansini-
sen kaavun ja hiipan on suunni-
tellut tekstiilitaiteilija Helena 

Vaari. Hän kertoo halunneensa 
liittää asuun viittauksia hiippa-
kuntaan, piispaan ja Helsingin 
tuomiokirkkoon.

Kaavun selässä oleva tasasi-
vuinen risti jäljittelee tuomio-
kirkon pohjapiirustusta, silkki-
langoilla tehty kirjonta on ha-
luttu saada loistamaan kirkon 
tavoin. Rististä lähtevät ren-
kaat kuvaavat liikettä, kristilli-
sen sanoman laajenemista.

Kaavun etupuolella on pie-
niä ristejä, jotka symboloi-
vat hiippakunnan seurakun-
tia. Graniittinen korukivi viit-
taa tuomiokirkon portaisiin ja 
Pietariin kirkon kalliona. Kaa-
vun kädenteihin on kirjottu 
Herran siunaus kullanvärisel-
lä silkkilangalla. Piispanhiipan 
kaksi huppua kuvaavat Vanhaa 
ja Uutta testamenttia.

Asun pääväri sininen viittaa 
Helsingin tuomiokirkon altta-
ritaulussa olevan Neitsyt Ma-
rian vaatteen siniseen väriin 
ja taivaan sineen. Kirkon värit, 
vaaleanharmaa, valkoinen ja 
kulta, näkyvät symbolien yksi-
tyiskohdissa.

Piispan asuun puettu Laaja-
salo polvistui alttarille. Muut 
piispat ja tuomiorovasti Matti 
Poutiainen kerääntyivät Laaja-
salon ympärille, panivat käten-
sä hänen päänsä päälle ja siu-
nasivat hänet.

Kun uusi piispa kääntyi seu-
rakuntaan päin ensi kertaa 
piispan tunnukset yllään, vä-
ki taputti spontaanisti. Laaja-
salolta irtosi jo hentoinen hy-
myntapainen.
MerI  TOIvAnen

Helsingin 
hiippakun-
nan uu-
den piis-
pan Teemu 
Laajasa-

lon vihkimysmessu alkoi viime 
sunnuntaina Helsingin tuo-
miokirkon kellon lyötyä kym-
menen. Alttaria kohti eden-
neen ristikulkueen etuosassa 
matkasivat piispan viran tun-
nukset: kaapu, hiippa, risti ja 
sauva.

Kulkueen takaosassa saapui-
vat monenkirjavissa asuissaan 
piispat Suomesta ja ulkomail-
ta. Irja Askolan piispanvih-
kimykseen seitsemän vuot-
ta sitten osallistui useita si-
sarkirkkojen piispoja ja mui-
ta kirkkojen korkeissa asemis-
sa olevia naisia. Nyt naispuo-
lisia piispoja oli joukossa vain 
yksi, Tukholman piispa Eva 
Brunne.

Teemu Laajasalo oli vie-
lä messun aluksi pukeutunut 
valkoiseen albaan. Laajasalon 
edellä kulki hänen tyttärensä 
Noomi Laajasalo, joka osallis-
tui messun esirukoukseen suo-
meksi ja englanniksi.

Arkkipiispa Kari Mäkinen 
osoitti messun johdantosanat 
Teemu Laajasalolle.

Mäkinen totesi, että hiippa-
kunnan, kirkon ja sisarkirkko-
jen yhteinen kulkue toi Laa-
jasalon kirkon etuosaan. Laa-
jasalo puolestaan toi kirk-
koon mukanaan koko elämän-
sä: kaikki tähänastisen elä-
mänsä päivät, elämänsä ihmi-
set, kaikki muistonsa ja ne-
kin asiat, joita ei voi tai halua 
muistaa.

– Tämä koskee koko ihmistä, 
Teemua kokonaisuutena. On 
kyse enemmästä kuin tiettyjen 
vastuiden saamisesta.

Mäkinen huomautti, että piis-
pan virassa on kaksi ulottu-
vuutta. Toinen liittyy siihen, 
mitä piispa tekee, toinen taas 
siihen, mitä piispa on. Arkki-
piispan mukaan on olennais-
ta, että piispan viran tunnuksia 
kantaa ihminen, jolla on ihmi-
sen kasvot ja ihmisen historia.

Mäkinen totesi Laajasalolle, 
että virka ei ole koko elämä.

– Voidaksesi tunnistaa itse-
si kaikkien odotusten ja vaati-
musten keskellä tarvitset niitä 
tiloja ja ihmisiä, joitten keskel-
lä voit hengittää väljästi ja rau-
hassa, ihmisiä, jotka näkevät 
Teemun eivätkä virkaasi. Tar-

vitset perhettä ja läheisiä; he 
tarvitsevat sinua, eivät piispa-
na vaan Teemuna. Pidä huoli, 
että sille on tilaa, ettet katoa it-
seltäsi ja läheisiltäsi.

Mäkinen muistutti, että alt-
tarilta piispa lähetetään ja alt-
tarilla piispa siunataan.

– Tämä ei ole vaatimusten ja 

odotusten ja tehtäväksiantojen 
paikka. Tämä on armon ja vas-
taanottamisen paikka.

naurunremakka täytti kirkon 
saarnan aluksi.

Saarnatuoliin kivunnut Tee-
mu Laajasalo muisteli, kuin-
ka hän opiskelijana ja apusun-
tiona myi tuomiokirkossa tu-
risteille postikortteja. Helsin-
gin tuomiokirkkoseurakunnan 
nuorisopappina hän järjes-
ti kymmenen vuotta nuorten 
messuja kirkon vieressä sijait-
sevassa kappelissa.

– Siellä kappelissa on muuten 
tasan 800 ikkunaruutua. Opin 
sen, kun eräs nuori yhden nuor-
ten messun saarnan jälkeen tu-
li kiittämään puheesta ja sanoi: 
”Oli hieno puhe, tässä kappelis-
sa on tasan 800 ikkunaruutua – 
laskin niitä koko saarnan ajan”, 
Laajasalo kertoi ja jatkoi:

– Rakkaat kuulijat, tässä 
kirkkosalissa on muuten 1 536 
ikkunaruutua. Laskin suntion 
kanssa ne teidän puolestanne, 
niin voitte keskittyä saarnaan.

Seurakunta hekotti.

Anteeksiantamukseen, päi-
vän aiheeseen, Laajasalo joh-
datteli toteamalla, että pienel-
le lapselle opetetaan kaksi tär-
keää sanaa: kiitos ja anteeksi. 
Lapselle annetaan ymmärtää, 
että kun taikasana anteeksi on 
sanottu, edessä on uusi alku.

Esimerkkinä uudesta alusta 
Laajasalo palasi alakouluaikai-
seen muistoonsa, Hän harjoit-
teli luokassa kaunokirjoitus-
ta, joka ei pysynyt riveillä. Hän 
kumitti, sivusta tuli yhä suttui-
sempi, lopulta sutun seassa oli 
jo kyyneliäkin. Silloin opettaja 
tuli pulpetin viereen, otti vih-
kosta kiinni ja sanoi: ”Käänne-
täänpä uusi puhdas sivu, aloita 
uudelleen.”

Uusi piispa: Anteeksianto 
on hiippakunnan turva
MessU Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan on olennaista, että piispan tunnusten kantajalla on ihmisen kasvot ja ihmisen historia. 
Piispaksi vihittävä Teemu Laajasalo nauratti seurakuntaa saarnansa aluksi.

PIIsPAnvIhKIMys

Kansainvälinen 
piispajoukko 
siunasi 
vasta vihityn 
virkaveljensä. 
Mukana 
oli piispoja 
Pohjoismaista, 
Virosta, 
Englannista, 
Namibiasta ja 
Yhdysvalloista.
KUVA: JUKKA 
GrANströM

teemu Laaja- 
salo saapui 
messuun ris-
tikulkueessa. 
Edellä kulkivat 
esirukoukseen 
osallistuneet 
näyttelijä 
Eeva-Liisa Hai-
melin ja teemu 
Laajasalon 
tytär Noomi 
Laajasalo.
KUVA: KirKoN 
KUVAPANKKi / 
MArKKU PiHLAJA

Arkkipiispa Kari Mäkinen asetti teemu Laajasalon päähän piispan hiipan. Laajasalon tummansinisen asukokonaisuuden on suunnitellut tekstiilitaiteilija Helena Vaari.
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Rakkaat 
kuulijat, tässä 
kirkkosalissa 

on muuten 1 536 ikkuna-
ruutua. Laskin suntion 
kanssa ne teidän puoles-
tanne, niin voitte keskit-
tyä saarnaan.




